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    NË EMËR TË POPULLIT  

 

 GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN,  gjyqtari Refki Piraj, me procesmbjatesen 

Halime Nixha, sekretare juridike, në lëndën penale kundër te pandehurit N.D nga Prizreni,  i 

akuzuar sipas aktakuzës  së PTH ne Prizren PP.nr.1823/13 të dt.02.10.2013, për shkak të vepres 

penale uzurpim i paligjshëm i pronës se palujtshme nga neni 332 /3-1 te KP në prezencën e të 

akuzuarit, dhe mborjtesit te tij av. O.R, prokurorit te shtetit Sahide Sefa  , më dt.12.05.2017, 

muar dhe publikisht shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I pandehuri  

N.D i lindur me ... ne Prizren me banim ne rr. ... nr. ... nga i ati Z.. e ema S.. ka te kryer 

shkollën e mesme i martuar babe i 4 femive, punëtor,  ,  e gjendjes se dobët  ekonomike, turk - 

shtetas  i R. te Kosovës.    

  

ËSHTË FAJTOR 

 

Se më datën 18.04.2013 ne kohe te pa caktuar ne fsh. ..., komuna e Prizrenit ne menyre te 

kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme te dëmtuarit H.H ne ate menyre qe lëvron 

paligjshmërinë – arën prone e te dëmtuarit, përkundër aktvendimit per ekzekutim te gjykatës 

themelore ne Prizren E.nr.2013/12 te dt.06.11.2012, me te cilin vendim eshte bere dorëzimi i 

paligjshmërisë se te dëmtuarit ku edhe eshte urdheruaruar i pandehuri ne cilësinë e debitorit qe 

ne te ardhmen te mos e pengoje kreditorin – te dëmtuarin ne posedimin e kësaj paligjshmërie.  

 Keso dore ka kryer vepren peanle uzurpim i pa ligjshëm i pronës se paluajtshme nga neni 

332 /3-1  te KP .   

Andaj gjykata ne kuptim te nenit 34, 42, 43, 46. Te KP te akuzuarit i shqipton : 

 

     DËNIM   ME KUSHT    

 

Me burg ne kohezgjatje  prej 1 (nje) vit i cili denim nuk do te ekzekutohet ne afatin prej 2 

(dy) vite  nga dita e plotufqishmeris se ketij aktgjykimi, nese i pandehuri  nuk kryen veper te re 

penale.  

 

I dëmtuari H.H nga Prizreni rr. ... nr. ... ,  per kerkesen pasurore juridike  udhëzohet ne 

kontest te rregullt civil.  

  

Obligohet I pandehuri qe  ti paguaj te gjitha shpenzimet e procedures penale sa ato behen 

ne baze te llogarise se gjykates,  kurse ne emer   te paushallit gjyqesor te paguaj shumen  prej 20 

euro, e te gjitha keto ne afat prej 15 ditesh nga dita e plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi nen 

kercnim te ekzekutimit te dhunshem.   

 

 

 

A r s y e t i m 



 

 Prokurori i shtetit Prokuroria Themelore në Prizren, me aktakuzën e tyre  PP.nr.1823/13 

të dt.02.10.2013, e kanë akuzuar N.D nga Prizreni,  për shkak të veprës penale uzurpim i 

paligjshëm i pronës se palujtshme nga nnei 332 /3-1 te KP-së.  

 I pandehuri  N.D,  në shqyrtimin gjyqësor  në tërsi ka pranuar vepren penale e cila i vehet 

në barrë sipas aktakuzës.  

Ne fjalën përfundimtare prokurori i shtetit deklaron: mbetet ne tërësi si ne aktakuze, , dhe 

ne baze te kësaj i propozoj gjykatës qe te njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. Po ashtu 

me rastin e caktimit te dënimit kërkoj nga gjykata qe te ketë parasysh si rrethanat renduese ashtu 

edhe rrethanat lehtësuese e posaçërisht pranimin e fjalisë .   

Av.mbrojtes i te akuzuari O.R thekson se me qenese këtu i mbrojturi i im ka pranuar fajin 

per veprën penale per te cilën po akuzohet i propozoj gjykatës qe te ket per baze rrethanën 

lehtësuese te parapare me KPP-n, pranimin e fajit, sjelljen e tij korekte si dhe rrethanën se tani 

rreth kësaj qeshtje pronësore nuk kane ndonjë problem me qenese presin vendimin e procedurës 

kontestimore e cila eshte ne zhvillim e sipër.  

 

I akuzuari ne tërësi mbështet fjalën e avokatit mbrojtës   

 Gjyqtari gjykues, ka vlerësuar se një pranim i tillë ka mbështetje në provat të cilat i 

permban akuza, prandaj pranimin e fajsisë e ka aprovuar. 

 

 Kjo gjykatë gjeti se në veprimet e të akuzuarit ,  plotësohen të gjitha elementet qenësore 

te veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës se paluajtshme nga neni 332 par.3/1 te KP 

prandaj dhe ia shqiptoi dënimin me kusht  duke qenë i bindur se me këtë lloj dënimi do te arrihet 

qëllimi i të njejtit.  

 Gjykata qmoi rrethanat lehtësuese dhe renduese, secilën ne venqanti dhe lidhshmërinë ne 

mes te tyre ne te gjitha rrethanat tjera te cilat ishin me ndikim ne përcaktimin dhe qëllimin e 

dënimit.  

 Si rrethana renduese gjykata kishte parasyshe intenzitetin e rrezikimit apo dëmtimit te 

vlerës se mbrojtur, kurse ne rrthana lehtësuese pranimin e fajit, pendimin per veprn dhe rrethanat 

familjare.  

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë ne 

kuptim te nenit 450 dhe 452  të  te KPPK-se.  

 

 Vendimi mbi udhëzimin në kontest te rregullt civil u mbështet ne neni 463/2 te KPP-së.  

 

 Më sa u tha më lartë u vendos si ne shqiptim të këtij aktgjykimi . 

 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN  

              P.nr.1485/13 të dt.12.05.2017 

Procesmbajtësja:        Gjyqtari:  

Halime Nixha        Refki Piraj  

 

UDHËZIME JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi, mund të ushtrohet ankesë, në afat prej 

15 ditësh  nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit ne Prishtine , e nëpërmjet të kësaj 

gjykate.      

    


