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Numri i lëndës: 2018:066460 

Datë: 02.10.2020 

Numri i dokumentit:     01157274 

 

                                                                                                           P.nr.788/18                                                      

           NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm Penal,  

gjyqtari i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në lëndën penale 

kundër të akuzuarit B. M. P. nga Gjakova, për shkak të veprës penale uzurpimi i  paligjshëm i 

pronës nga neni 332 par.1 të KPRK-se, i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm me numër PP.nr.1545/2018, të datës 01.11.2018, pas 

mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me datë 01.10.2020, në prezencën e Prokurorit te  Shtetit Dëshire 

Jusaj, si dhe të akuzuarit, në të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

 I akuzuari: 

 

     B. P. nga i ati M. dhe e ëma S., e gjinisë G., data e lindjes . . . në Gjakovë, ku edhe banon 

Rr. “. . .” p.n, ka të kryer shkollën mesme, i martuar atë i dy fëmijë, punëtor, i gjendjes së mesme 

ekonomike, Shqiptar, shtetas i R. Kosovës, me numër personal . . . 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R  

 

Sepse nga muaji maj i vitit 2015 dhe në vazhdimësi, në mënyrë të kundërligjshme 

uzurpon një pjesë të pronës e paluajtshme të personit tjetër përkatësisht të dëmtuarit A. H. nga 

Gjakova, e cila gjendet në Rr. “. . .” në Gjakovë me nr. Parcele 5275/4 në sipërfaqe 186ari tek 

vendi . . ., njësia Kadastrale . . . e që është afër shtëpisë së banimit me të pandehurin, për çka i 

pandehuri edhe pse i njoftuar me matjen e bëra të zyrtarëve kadastral për pikat e parcelave mes 

tyre si fqinjë, e po ashtu i njoftuar prej kohësh me kërkesat e vazhdueshme të dëmtuarit, që 

shkallët e ndërtuara të shtëpisë së të pandehurit që shtriheshin në oborrin e të dëmtuarit e që 

pengonin të dëmtuarin në ndërtimin dhe shfrytëzimin e pronës së vet, i pandehuri pavarësisht 

këtyre ka vazhduar dhe ka mbajte edhe më tutje shkallët ashtu në ndërtuara, edhe pse kishte 

dijeni se nuk e ka të drejtën e shfrytëzimit dhe pengimit të tjetrit në pronën e tij, por ka vazhduar 

kundërligjshëm me shfrytëzim dhe mbajtje në posedim të mëtejmë. 
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Me këto veprime ka kryer veprën penale uzurpimi i paligjshëm  i pronës  së  

paluajtshme neni 332  par.1  te KPRK-se.  

 

Andaj gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 41, 73, 74, 85, 86 të KPRK-së, dhe 

neni   332  par.1  të  KPRK-së, të akuzuarit i shqipton:  

 

V Ë R E J T J E  G J Y Q Ë S O R E 

 

Të akuzuarit B. P. nga Gjakova, i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe 

të rrezikshme që përbën vepër penale dhe nëse aj sërish kryen vepër të tillë, gjykata do të 

shqiptojë sanksion më të rëndë penal. 

 

I dëmtuari A. H. nga Gjakova, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike, udhëzohet në 

kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

Detyrohet i akuzuari, që ti paguajë shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 

(njëzet) €uro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 

(tridhjetë) €uro të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP.nr.1545/2018, të datës 01.11.2018, kundër të akuzuarit B. M. P. 

nga Gjakova, për shkak të veprës penale uzurpimi i  paligjshëm i pronës nga neni 332 par.1 të 

KPRK-se. Prokurorja e Shtetit Dëshire Jusaj, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarit B. P. andaj, ka propozuar që i njëjti të shpallët fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit.  

 

I akuzuari B. P., gjatë shqyrtimit fillestarë ka deklaruar se e pranon fajësinë sipas pikës 

së aktakuzës dhe i njëjti shton se me palën e dëmtuar jemi pajtuar dhe nuk kemi asgjë në mes 

vete, duke shtuar se pronën për të cilën akuzohem ne pasi që jetojmë në bashkësi familjare, këtë 

pronë e kemi blerë siç shihet edhe nga Certifikata e pronësisë të cilën ia prezantova sot Gjykatës 

në këtë seancë, e cila evidentohet në emër të vëllaut tim A. P. për fakti se ende nuk e kemi 

shkëputur bashkësinë familjare. Andaj propozoi gjykatës që të ketë parasysh këtë fakt dhe me 

rastin e shqiptimit të dënimit të ketë parasysh, po ashtu me palën e dëmtuar jemi pajtuar, andaj 

propozoi që të më shqiptohet një dënim sa më i lehtë. 

 

Prokurorja e Shtetit Dëshire Jusaj, duke dhënën mendim rreth pranimit të fajësisë nga 

ana e të akuzuarit ka deklaruar se: nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

pasi që pranimin e fajësisë e ka bërë me vullnet të lirë, po ashtu pasi që ka pranuar pasojat dhe 

favoret e fajësisë, gjithashtu duke marrë për bazë faktin se aktakuza është mbështetur në prova 

materiale dhe personale, në bazë të cilave është paraqitur gjendja faktike në dispozitiv, ku edhe 

përmbushen të gjitha elementet e veprës penale, me të cilën ngarkohet i akuzuari, po ashtu i njëjti 
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të shpallet fajtor dhe të dënohet në bazë të ligjit, po ashtu të obligohet të paguaj shpenzimet 

procedurale 

 

 Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari B. P., se nga muaji maj i vitit 2015 dhe në vazhdimësi, 

në mënyrë të kundërligjshme uzurpon një pjesë të pronës e paluajtshme të personit tjetër 

përkatësisht të dëmtuarit A. H. nga Gjakova, e cila gjendet në Rr. “. . .” në Gjakovë me nr. 

Parcele 5275/4 në sipërfaqe 186ari tek vendi . . ., njësia Kadastrale . . . e që është afër shtëpisë 

së banimit me të pandehurin, për çka i pandehuri edhe pse i njoftuar me matjen e bëra të zyrtarëve 

kadastral për pikat e parcelave mes tyre si fqinjë, e po ashtu i njoftuar prej kohësh me kërkesat e 

vazhdueshme të dëmtuarit, që shkallët e ndërtuara të shtëpisë së të pandehurit që shtriheshin në 

oborrin e të dëmtuarit e që pengonin të dëmtuarin në ndërtimin dhe shfrytëzimin e pronës së vet, 

i pandehuri pavarësisht këtyre ka vazhduar dhe ka mbajte edhe më tutje shkallët ashtu në 

ndërtuara, edhe pse kishte dijeni se nuk e ka të drejtën e shfrytëzimit dhe pengimit të tjetrit në 

pronën e tij, por ka vazhduar kundërligjshëm me shfrytëzim dhe mbajtje në posedim të mëtejmë. 

 

 Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga e të 

akuzuarit, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, gjykata ka ardhur në 

përfundim se pranimi i fajësisë nga e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. 

Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari e ka kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i 

shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike dhe se nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të 

KPP-së për hedhjen e aktakuzës përkatësisht pushimin e procedurës penale.  

 

 Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale uzurpim i paligjshëm  i pronës  se  paluajtshme nga 

neni 332  par.1 të KPRK-së,  dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta 

gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit: në gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar, 

pendimin dhe premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të përsëritë veprime të këtilla si dhe faktin 

që më parë nuk ka qenë e dënuar, po ashtu me palën e dëmtuar është pajtuar dhe se pronën e cila 

ka qenë objekt i akuzës tani e kanë blerë nga i dëmtuari. Kështu që duke mos gjetur rrethana 

rënduese për të akuzuarin gjykata ka ardhur në përfundim se me shqiptimin e vërejtjes gjyqësore, 

do të arrihet qëllimi i vërejtjes, që të akuzuarit ti jepet qortimi, e që në rastin konkret edhe vërejtja 

gjyqësore është sanksion i mjaftueshëm për të arritur qëllimin e dënimit dhe qëllimin e vërejtjes 

gjyqësor nga neni 41 dhe 85 të KPRK-së dhe se ky sanksion i tillë i shqiptuar sipas bindjes së 
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gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon e akuzuari.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e palës të dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike në 

kontest civil është marrë në kuptim të dispozitës së nenit 463 par.2 të KPP-së.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e  paushallit gjyqësor është marr konform nenit 450 par.1 dhe 

2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par.l të KPP-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform neneve 498 

par.1 dhe 2 dhe 499 par.1, 2, 3 lidhur me nenin 365 të KPP-së. 

        

GJYKATA THEMELORE NË  GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.788/18, me datë 01.10.2020 

 

Procesmbajtësja,                               Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                    Drilon Haraçia 

 

 

 

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

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit,  në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


