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Numri i lëndës: 2020:056939 

Datë: 08.09.2020 

Numri i dokumentit:     01101496 

 

 

P.nr. 314/20   

  NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm Penal, 

gjyqtarja e vetëm gjykuese Vjollca Buzhala, me sekretaren juridike Drita Baftjari, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit L.S nga Prizreni, për shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i 

pronës së paluajtshme nga neni 320 par.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP//II.nr.2365-13 të dt.21.05.2020, pas mbajtjes së seancës publike 

fillestare gjyqësore, në prezencën e Prokurorit Themelore në Prizren Petrit Kryeziu dhe të 

akuzuarit, me datë 08.09.2020, morri dhe shpalli publikisht këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari L.S, nga i ati Rr., e ëma Z., të vajzërisë F., i lindur me ..., nga fshati ..., 

Komuna e Prizrenit, tani me banim në Prizren, rruga “...”, nr....,i martuar, baba i ... fëmijve, ka 

të kryer fakultertin juridik, për momentin i pa punë,shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, 

me nr. personal:... . 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se  nga viti 2017 e në vazhdimësi, në fshatin Prizren,  në rrugën “...”pn, i pandehuri 

L.S, me qëllim dhe në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme private e 

evidentuar, me numër të njësisë katastrale: ... ZK Prizren, në emër të të dëmtuarit D.N, në atë 

mënyrë që, i njëjti në mënyrë të kundërligjshme, pa ndonjë bazë juridike, ka hyrë në posedim 

të objektit të ndërtuarnë ngastren e lartecekur në siperfaqe prej 91m
2
, të njëjtën e ka shfrytëzuar 

si dhe lokalin afarist i cili gjendet në të njëjtin objekt ia ka lëshuar me qira, qiramarrësit N.B, 

pa leje dhe pa kontrat me të dëmtuarin D.N. 

   

Me këto veprime ka kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 320 paragrafi1 të KPRK-së 

  

Andaj, gjyqtari i vetëm,në bazë te neneve 7,8,9,10,17, 21,38,40, 43,69, 70,71 ,72 dhe 

320 paragrafi 1 të KPRK-së dhe neneve 248 dhe 365 të KPP-së, të akuzuarin e : 

 

 

 

 

              G J Y K O N    
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-me dënim me gjobë, në shumën prej 300 (treqind)€, të cilin dënim është i obliguar ta 

paguan ne afat prej 15 dite, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 .  

Në rast se i akuzuari refuzon të paguajë këtë dënim me gjobë, atëherë gjykata konform 

nenit 46 par.3 të KP-së, këtë dënim me gjobë do ta shndërroj në dënim me burg, duke i caktuar 

të akuzuarit për çdo 20 euro të dënimit me gjobë, nga 1 (një) ditë burg, qka donë të thotë 15 

(pesëmbëdhjet) ditë burg.  

     

I pandehuri  obligohet që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë për 

ekspertizën mjeko- ligjore në shumën prej 20 euro, në emër të paushallit shumën prej 20 € si 

dhe  si dhe për Programin për Kompenzimin e Viktimave të Krimit, të paguaj shumën prej 30 

€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

I dëmtuari D.N, nga Prizreni me qëndrim të përtkohshëm në ...-Mal të Zi, së bashku me 

përfaqësuesin e autorizuar Av.M.D nga ... , me nr të tel ... për realizimin e kërkeses pasurore-

juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil-juridik.   

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritë Aktakuzë 

PP//II.nr. 2365-13 të dt.21.05.2020, kundër të akuzuarit L.S nga Prizreni, për shkak të veprës 

penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 320 par.1 të KPRK-së. 

 

Me  datë 07.09.2020 ka caktuar shqyrtimin fillestar, ku i akuzuari pas udhëzimeve 

lidhur me të drejtat të cilat i takojnë sipas ligjit, pasi që ka kuptuar natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajit, e ka pranuar fajësinë që i ngarkohet me aktakuzë dkuke shtuar se kërkonë nga 

gykata ti shqiptohet një dënim më i butëpasi që ndihej tejet i penduar për veprimin e bërë, 

vazhdimisht ka pas dëshir që ta blej këtë pronë dhe ta qet në emrin e tij por i njëjti asnjëher nuk 

ka ardhur në Kosovë, andaj ka garantuar se në të ardhmen nuk do të kraej veprime të tilla 

inkriminuese apo të ngjashme. 

 

Prokurori i Shtetit në fjalën e vet  nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, ngase e njëjta 

është bërë në bazë vullnetare, pa presion dhe i pandehuri paraprakisht është njoftuar nga 

gjyqtarja për pasojat e pranimit të fajësisë.  

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari gjykues, pas dëgjimit të palëve, ka marrë 

aktvendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të 

gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. Në këtë aspekt gjyqtari gjykues ka konstatuar se i 

akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë  është bërë 

vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimit të fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban 

aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

  Gjykata nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe provave materiale në shkresat 

e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

 

Se  nga viti 2017 e në vazhdimësi, në fshatin Prizren,  në rrugën “...”pn, i pandehuri 

L.S, me qëllim dhe në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme private e 

evidentuar, me numër të njësisë katastrale: ... ZK Prizren, në emër të të dëmtuarit D.N, në atë 
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mënyrë që, i njëjti në mënyrë të kundërligjshme, pa ndonjë bazë juridike, ka hyrë në posedim 

të objektit të ndërtuarnë ngastren e lartecekur në siperfaqe prej 91m
2
, të njëjtën e ka shfrytëzuar 

si dhe lokalin afarist i cili gjendet në të njëjtin objekt ia ka lëshuar me qira, qiramarrësit N.B, 

pa leje dhe pa kontrat me të dëmtuarin D.N. 

   

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

akuzuarit,i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, andaj edhe gjykata nuk 

ka administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka gjetur se nuk ekziston ndonjë provë e 

pa pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se të akuzuarit, kanë kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale të cilët i vihet në barrë dhe ky pranim është bërë 

pa kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova 

të çështjes që përmban aktakuza dhe se të akuzuarit prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë 

shqyrtim kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i kanë paraqitur 

përfaqësuesi i aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk i kanë kundërshtuar dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

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

formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit të shpallen fajtor e më parë duke vërtetuar 

përgjegjësinë penale juridike të tijë. 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit gjykues,denimi me gjobë, duke i marrë për bazë rrethanat e 

përmendura më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën 

e përgjegjësis së të akuzuarit. 

 

Duke u bazuar në nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, gjykata me rastin e shqiptimit të 

dënimit pati parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 

dënimit, pasi qe rrethana renduese  nuk pati, si rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjykata pati 

parasysh sidomos faktin se i njëjti ka pranuar fajësinë, është penduar thellë për veprën e kryer, 

është hera e parë qe ka rënë ndesh me ligjin,  dhe ka premtuar se në të ardhmen nuk do ti 

përsëris veprimet e tilla inkriminuese apo të ngjashme. 

 

Gjyqtari gjykues, gjithashtu ka konstatauar se me këtë dënim mund të arrihet edhe 

qëllimi i dënimit, nga neni 38 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të akuzuarit nga 

kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandalojë personat 

tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen 

e moralit dhe forcimine detyrimit për respektimin e ligjit. 

 
Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor u mor në kuptim 

të nenit 450 dhe 451 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 
 

Vendimi mbi shpenzimet në emër të kompensimit të viktimave është bazuar në nenin 

39 par.3-1 të Ligjit për Kompensim të viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 

 

 

 Me sa u tha u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi e në mbështetje të nenit 365 të 

KPP-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
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 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2020:056939, 08.09.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


