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P.nr.168/2016 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

             GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA RAHOVEC/Departamenti i 

Përgjithshëm/Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Mizahir Shabani, me zyrtarin ligjor Getoar 

Ademi, në çështjen penale kundër të akuzuarit F. G. nga fshati S., Komuna e Rahovecit, për shkak të 

veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së, i akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë/Departamenti i Përgjithshëm PP.nr.428/16 të 

datës 13.05.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e përfaqësuesit të akuzës 

Prokurori i Shtetit Bajram Kryeziu, dhe të akuzuarit, me datë 12.06.2017, mori dhe publikisht shpalli 

këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

            I akuzuari: 

 

            F. G., nga i ati A. dhe e ëma S. e gjinisë Th., i lindur me datën ..., në fshatin S., Komuna e 

Rahovecit, ku edhe tani banon, me nr. personal ..., i pa punë, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së 

dobët ekonomike, i martuar, i ati i gjashtë (6) fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

            

            Sepse: 

 

 Prej datës së pavëretuar, e gjatë vitit prodhues 2015 dhe më pastaj në vazhdim, në mënyrë të 

paligjshme me qëllim e ka uzurpuar pronën e paluajtshme të të dëmtuarës S. C. V. and W. L.L.C. me 

seli në fshatin Bërnjak, Komuna e Rahovecit, respektivisht tokën bujqësore në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 0.90.00 ari, të evidentuar në parcelën me nr. P-71510021-8/36, 8/34, 8/118 dhe 8/33 

Zona kadastrale Sapniq duke kultivuar kultura të ndryshme bujqësore e në këtë mënyrë i ka 

pamundësuar të dëmtuarës shfrytëzimin e lirë të kësaj parcele. 

 

      Me këtë ka kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 

par.1 të KPRK-së.  

 

      Andaj, gjykata konform nenit 4, 6, 7, 17, 41, 42, 49 par.1 pika 1.1, 50, 51, 52 dhe 73 të 

KPRK-së, si dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale, të njëjtit i shqipton: 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

Ashtu që e gjykon me dënim me burgim në kohëzgjatje prej nëntëdhjetë (90) ditëve, të cilat 

dënime nuk do të ekzekutohen, nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afat prej një (1) viti, nga 

plotfuqishmëria e aktgjykimit, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
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I dëmtuari A. A., përfaqësuesi ligjor i S. C. V. and W. L.L.C. me seli në fshatin Bërnjak, 

Komuna e Rahovecit, udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta realizoj në kontest civil. 

 

Detyrohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej tridhjetë 

(30) euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m 
 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë/Departamenti i Përgjithshëm, në këtë gjykatë ka paraqitur 

aktakuzën PP.nr.428/16 të datës 13.05.2016, kundër të pandehurit F. G. nga fshati S., Komuna e 

Rahovecit, për shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 

të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar me datën 31.01.2017, ku ka qenë prezent 

përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Bajram Kryeziu, i akuzuari, ndërsa nuk ka qenë prezent e 

dëmtuara për të cilën gjykata nuk ka prova se është ftuar me kohë dhe në rregullë. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit, ka qëndruar në tërsi pranë aktakuzës, i 

akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, duke shtuar se ndihet fajtor dhe ndin keqardhje për rastin që ka ndodhur.   

 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi është bindur se i akuzuari e ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit i ka 

dhënë mundësinë që të pranojë ose të mos e pranojë fajësinë dhe pasi i akuzuari e ka pranuar fajësinë, 

gjykata e ka njoftuar lidhje me efektet e pranimit të fajësisë. Po ashtu është kërkuar edhe mendimi i 

Prokurorit të Shtetit lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, i cili ka deklaruar se është i 

pajtimit me pranimin e fajësisë. 

 

Prokurori i Shtetit Bajram Kryeziu, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: E qmoj dhe e 

vlerësojë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit për kryerjen e veprës penale me qka është 

vërtetuar gjendja faktike të aktakuzës PP.nr.428/16 të dt.13.05.2016, e cila aktakuzë ka mbështetje 

edhe në shkresa të lëndës, andaj gjykatës i vë në dijeni jo dënueshmerinë e tij të mëparshme, sjelljen 

korrekte në gjykim, ndaj mbetem pranë aktakuzës që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas 

ligjit, si dhe të obligohetnë kompesimin e shpenzimeve procedurale. 

 

I akuzuari F. G., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: E ndiej veten fajtor lidhur me rastin 

që më ka ndodhur, kjo është hera e parë që e kam pasur një gjë të tillë, por deklarojë se jam i gjendjes 

së dobët ekonomike, i vetmi mbajtës i familjes, prej vitit 2015 dhe sot e kësaj dite nuk e punoj këtë 

parcelë, prandaj i lutem gjykatës që me rastin e caktimit të dënimit të më shqiptoj një dënim sa më të 

butë. 

 

Andaj nga të lartëcekurat, pasi që janë plotësuar kushtet e parapara sipas dispozitave të nenit 

326 të KPRK-së, për shkak se i akuzuari në fillim të seancës shqyrtimit gjyqësor është deklarua i 

fajshëm, në tërësi e ka pranuar veprën penale për të cilën akuzohet, andaj gjykata nuk është lëshuar në 

procedurën e administrimi provave. 
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            Gyqtari i vetëm gjykues, pas pranimit të fajësisë  nga i akzuari, ka gjetur se i njejti ka kryer 

veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së dhe 

gjendjen e tillë faktike e mori ashtu sikur ishte përcaktuar në aktakuzë dhe provat për të cilat i 

përmban aktakuza e të cilat janë: Deklarata e të pandehurit të dhënë në PTH në Gjakovë të dt...., 

Certifikata e lëshuar nga Agjensioni kadastral i Kosovës në emër të të dëmtuarës S. C. me nr.08-1509 

e dt.13.03.2014, fotodokumentacioni, si dhe shkresat e tjera në lëndë, gjykata ka ardhur në përfundim 

se në veprimet e të akuzuarit formohen të githa elementet e veprës penale me të cilën akuzohet, andaj 

gjykata ka vendosur të njejtin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit. 

 

Me rastin e caktimit dhe matjes së dënimit gjykata ka marrë parasyshë të gjitha rrethanat që 

ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit sips nenit 73 dhe 74 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës, ashtu që si rrethanë lehtësuese ka marrë sjelljen korrekte të akuzuarit në gjykim, i njejti është 

deklaruar i fajshëm, si dhe i vjen keq për rastin që ka ndodhur, ndërsa rrethana veqanërisht rënduese 

nuk gjeti, andaj të njejtit i’a ka shqiptuar dënimin me kusht me shpresë dhe bindje se edhe me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit të paraparë me dispozitat e nenit 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarës që kërkesë pasurore – juridike të realizojë në procedurë 

të rregullt juridiko civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së 

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësorë bazohet në nenin 450 par.1 dhe 2 nënpar.2.6 të 

KPPK-së 

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

   

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal 

P.nr.168/2016 me datë 12.06.2017 

 

Zyrtari Ligjor,                                          Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Getoar Ademi                                                                           Mizahir Shabani  

 

 

 

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

prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 

                                                              

 

 


