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Numri i lëndës: 2018:016104 

Datë: 13.07.2018 

Numri i dokumentit:     00080643 

 
                                                                                                    P. nr.610/2016 
 

                                             NË EMËR TË POPULLIT 
 

                GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshem,  
Gjyqtarja DIANA SINA, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarve N. B. dhe F. B. që të dytë nga fsh.R. K.Gjakovë, për shkak se kanë kryer veprën 

penale, në bash kryerje uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme, nga neni 332 par.l lidhur 

me nenin 31 të KPRK-ës, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore-Dep.përgjithshem në 

Gjakovë, PP.nr.502/2016 të datës 03.10.2016, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 

25.06.2018, në prani të Prokurores se shtetit Mone Syla, të akuzuarit N. B. dhe F. B. me 

mbrojtësin e tij Av.R. K., të dëmtuarit,  të njëjtën ditë mori dhe shpalli, ndërsa me datën 

13.07.2018 përpiloi këtë:  

 

               A K T GJ Y K I M 
 
   1 I akuzuari N. B. nga i ati R.  dhe e ëma N., e gjinisë G., data e lindjes . . .  në fshatin 

R. Komuna Gjakovë, ku dhe tani banon, me numër identifikues ....., me profesion arsimtar, i 

martuar at i 3 fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar ,shtetas i R. Kosovës. 

 

    2.I akuzuari F. B. nga i ati O. dhe e ëma F., e gjinisë T., data e lindjes . . .  në fshatin 

R. Komuna Gjakovë, ku edhe tani banon, me numër identifikues ...., me profesion bujk, i 

martuar at i 2 fëmijëve, i gjendje së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i R. Kosovës. 

 

                                                                 J a n ë     f a j t o r: 
 
            Sepse:  Nga fundi i muajit prill të vitit 2016, e gjer më tani,  në fshatin R., Komuna e 

Gjakovës në vazhdimësi, në mënyrë të kundërligjshëm dhe arbitrare uzurpojnë pronën e 

paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të saj këtu të dëmtuarit Sh. B. nga fsh.R. 

K.Gjakovë, me kulturë arë, në vendin e qujtur “S.”, e evidentuar me nr.të njësisë kadastrale P-

...., zona kadastrale R., e cila evidentohet sipas numrit të lëndës .... të datës 04.05.2016 si pronë 

private, në sipërfaqe të përgjithshme prej 11001 m2, në atë mënyrë që këtë paluajtshme ri, të 

pandehurit e shfrytëzojnë përkatësisht e punojnë të njëjtën, ashtu që e kanë frezizrat me traktor 

me qëllim që ta mbjellin me kultura bujqësore pa pasur ndonjë bazë të vlefshme juridike. 
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              - me të cilat veprime kanë kryer veprën penale në bashkryerje, uzurpim i paligjshëm i 

pronës së paluajtshme, nga neni 332 par.l lidhur me nenin 31 të KPRK-ës. 

 

               Gjykata në bazë të nenit  4,17 par.1, 41,49,50,51,73 dhe nenit 332 par.l lidhur me 

nenin 31 të KPRK-ës, dhe nenit 365 të KPPK-së, iu shqipton: 

 
     DËNIM ME KUSHT 

 
               1.Të akuzuarit N. B. dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4(katër) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1(një) 
viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

              2.Të akuzuarit F. B. dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4(katër) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) 
viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

    Detyrohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve procedurale penale në emër të 

paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej 30,oo.-Euro, secili veç e veç, në afat prej 15 

ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

             I dëmtuari Sh. B. nga fsh.R. K.Gjakovë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civil. 

 

                DETYROHET të akuzuarit N. B. dhe F. B., që në afatin prej 60(gjashtëdhjetë)ditësh 

te lëshoi pronën e paluajtshme të uzurpuar – me kulturë arë, në vendin e quajtur “S.”, e 

evidentuar me nr.të njësisë kadastra le ...., zona kadastra le R., e cila evidentohet sipas numrit 

të lëndës ..... të datës 04.05.2016 si pronë private, në sipërfaqe të përgjithshme prej 11001 m2, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

                                                                A r s y e t i m 

 
             Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate, ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.502/2016, të datës 03.10.2016,  kundër të akuzuarve N. B. dhe F. B. që të dytë nga fsh.R. 

K.Gjakovë, për shkak se kanë kryer veprën penale, uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme, nga neni 332 par.l lidhur me nenin 31 të KPRK-ës, Prokurori i shtetit, në 

shqyrtimin gjyqësor ka qëndruar në tërësi pranë aktakuzës kundër të akuzuarve, andaj i ka 

propozuar gjykatës që të njëjtit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

               Në shytimin fillestar të datës 21.12.2017 të akuzuarit lidhur me fajësinë kanë 

deklaruar se nuk e ndijën vetën fajtor për veprën penale me të cilën ngarkohen. 

  

              Gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me dt.25.06.2018, në fillim të shqyrtimin 

gjyqësor i akuzuari N. B.  deklaron se në këtë seancë gjyqësore me vullnet të lirë dhe pa 

presion duke ditur më parë për pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë e pranoi fajësinë ashtu 

siç është përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, dhe premtoi para gjykatës se veprën e tillë nuk 

do ta përsërisë, shpresoi se do të arrijmë marrëveshje me djalin e axhës me të dëmtuarin Sh. B., 

nëse do të na lejoj që të shfrytëzojmë këtë pronë. 
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               Gjithashtu edhe i akuzuari F. B. deklaron se edhe unë në këtë shqyrtim gjyqësor 

lidhur me fajësinë deklaroi se e pranoi fajësinë për veprën penale me të cilën akuzohem, duke 

ditur më parë për pasojat dhe favorin e pranimit të fajësisë. 

 

                Mbrojtësi i të akuzuarit F. B. Av.R. K. deklaron se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit F. B. është bërë pas konsultimit të mjaftueshëm lidhur me favoret e pranimit të 

fajësisë dhe pasojat e saj, prandaj pranimin e fajësisë nuk e kundërshtoi të bërë nga ana e të 

akuzuarit F. B.. 

 

                Pasi Gjykata ka fituar bindjen se të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë për veprën penale, që iu vihet në barrë dhe është i bindur se pranimin e 

kanë bërë në baza vullnetare, duke u mbështetur edhe në faktet dhe provat që i përmban 

Aktakuza, ka gjetur se janë përmbushur të gjitha kushtet ligjore nga neni 326 par. 4, të KPPK-

ës, shqyrtimin gjyqësor e ka vazhduar me fjalën përfundimtare të palëve. 

 

                Prokurorja e shtetit Mone Syla në fjalën përfundimtare deklaroi se, meqenëse se të 

akuzuarit në këtë fazë të procedurës kanë pranuar fajësinë ku ky pranim është bërë në mënyrë 

të vullnetshme pa presion dhe me vetëdije të plotë, duke ditur pasojat dhe favoret e pranimit të 

fajësisë, andaj potencoi faktin se vepra penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme,  

nga neni 332 par.l lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ka mbështetjen e plotë ligjore dhe aktakuza 

është e bazuar në ligj, për të cilën flasin qartë provat të cilat ia bashkëngjitur kësaj aktakuze, 

andaj kërkoj që të akuzuarit të shpallen fajtor, të dënohen sipas ligjit si dhe të obligohen në 

kompensimin e shpenzimeve procedurale si dhe propozoi që komfor nenit 69 par.1 që ndaj të 

pandehurve të shqiptohet dënimi plotësues marrja e sendit. 

 

                I dëmtuari Sh. B. në fjalën përfundimtare deklaron, se nuk i bashkëngjitëm ndjekjes 

penale por kërkoi kompensimin e dëmit të cilën do ta realizoi në kontest civil. 

 

              I akuzuari N. B. në fjalën e tij përfundimtare sërish bëri pranimin e fajësisë, deklaron 

se veprën e tillë nuk do ta përsërisë, shton se jam në gjendje të dobët materiale, jetoi në 

bashkësi familjare me kushte të dobëta, për herë të parë paraqitem në Gjykatë për një vepër të 

kryer por premtoi se do të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që të merr parasysh 

këto rrethana me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit.  

 

                  Mbrojtësi i të akuzuarit F. B. Av.R. K. në fjalën përfundimtare deklaron, meqenëse 

i mbrojturi im, i akuzuari F. B. ka pranuar fajësinë, mua nuk më mbetet asgjë tjetër por 

propozoi kësaj gjykate që me rastin e shqiptimit të sanksionit penale të merr parasysh të gjitha 

rrethana ndër të tjera pranimin e fajësisë i cili është bërë vullnetarisht, si dhe rrethana tjera të 

rastit, i mbrojturi im qëllimisht nuk ka hyrë në parcelën e të dëmtuarit, por përkundrazi ai duke 

pretenduar se ka qenë e tij me vite nga paraardhësit e tij më shumë se 40 vite, dhe faktin se i 

dëmtuari fare nuk ia ka tërhequr por fillimisht ka shkuar në polici dhe e ka lajmëruar rastin, 

duke marr parasysh edhe rrethanat tjera, i mbrojturi im është i gjendjes së dobët ekonomike, 

mirret vetëm me bujqësi, ndërsa ka qenë shumë i sinqertë në këtë gjykatë, atëherë i propozoi 

gjykatës që të mbrujturit tim F. B. ti shqiptohet një dënim i kushtëzuar nën minimumin e 

paraparë ligjor, si dhe ky dënim i kushtëzuar që vihet në një afat të verifikimit sa më shkurtë, 

meqenëse i mbrojturi im sipërfaqen e tokës të cilën e punon e ka të mbjellur me kulturë misër 

dhe është i gatshëm që këtë sipërfaqe të cilën është duke e punuar të ia dorëzon të dëmtuarit 

pas mbledhjes së fryteve në vjeshtë të vitit 2018.  
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              I akuzuari F. B. në fjalën përfundimtare deklaron, se e sërish e pranoi fajësinë për 

veprën penale me të cilën ngarkohem, si dhe e mbështes në tërësi fjalën përfundimtare të 

mbrojtësit tim Av.R. K..  

 

               Me faktet e ofruara, me provat që bashkëngjiten në shkresat e lëndës, e sidomos me 

pranimin e fajësisë nga të akuzuarit është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi, andaj me veprimet e të akuzuarve ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale të 

uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme, nga neni 332 par.l lidhur me nenin 31 të KPRK-

ës, për të cilën vepër të akuzuarit janë penalisht përgjegjës dhe janë ndëshkuar si në dispozitiv 

të këtij Aktgjykimi. 

 

                Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KPP-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e 

llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarve: janë familjar, mbajtës të vetëm të familjes, që të dytë mirren me punë 

bujqësore sezonale, gjendjen e tyre të dobët ekonomike, pranimin e fajësisë, sjelljet korrekte në 

Gjykatë,  pendimin e tyre dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të përsërisin veprën e tillë 

apo të ngjashme,  e sidomos faktin se të akuzuarit për herë të parë ndeshen me ligjin, më parë 

nuk kanë qenë të dënuar, si rrethanë rënduese gjykata vlerësoi peshën e veprës penale, shkallën 

e përgjegjësisë së tyre penale, andaj Gjykata të akuzuarve iu shqiptoi secilit veç e veç dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 4(katër) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse të 

akuzuarit brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 (një) viti, nuk kryejnë ndonjë vepër tjetër 

penale, me bindje se do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 50 i 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 posedojnë të akuzuarit. 

 

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

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

    Vendimi mbi shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor, është marr 

komfor nenit 450 par. 1 dhe 2 nën paragraf  2.6 të KPPK-së. 

 

                         Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

                                         GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 
                                                  -Departamenti i përgjithshëm- 
                                                 P. nr.610/16 më datë 13.07.2018 
 
Sekretarja juridike,       Gjyqtarja e vetme gjykuese 
Lamije Kuqi                       Diana Sina 
 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 
ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj 

Gjykate.      
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