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Numri i dokumentit:     00076835 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Luan Berisha, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Naxhiz 

Sharani, në lëndën penale kundër të pandehurit S.K nga Prizren, me numër personal ...,  për 

shkak te veprës penale cenimi i paprekshmërisë të banesës nga neni 166 par.1 të KPK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës së Prokuroria Themelore Prizren  - Departamenti i përgjithshëm nr. 

PP/II.nr. 240/2013 , të datës 25.03.2013 në seancën publike të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur 

me datë 15.05.2018 në praninë e Prokurorit të Shtetit, Milot Krasniq, të pandehurit Smajl 

Krasniqi dhe mbrojt;sit t; tij, avokat M.Sh, të dëmtuarit B.B , më datë  mori dhe publikisht 

shpalli, këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari: 

 

 I.K, nga i ati H., dhe nëna N. e lindur M., i lindur me datë ..., në fshatin ..., Komuna e 

Malishevës, tani jeton në Prizren, rruga “...” Lam. ..., hyrja ..., kati ... nr...., ka të kryer shkollën 

e lart, arsimtar, i martuar, baba i ... fëmijëve, shqiptar,  shtetas e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se në periudhën kohore prej 1999, e gjerë më tani, në mënyrë të kundërligjshme hynë 

në banesën e personit tjetër, në rrugën “...”, në Prizren, Llam... hyra ..., kati ... nr.... e cila është 

pronë e të dëmtuarit B.B, me kontrata e shitjes së banesës nr.... të datës 26.02.1999, ku i 

pandehuri me datë 11.07.2008 është dëbuar nga ana e Habitatit në Prizren, por i njëjti përsëri 

ka hyrë në banesë dhe nuk largohet nga banesa sipas kërkesës së të dëmtuarit,  

 

 Këso dore ka kryer veprën penale cenimi i paprekshmërisë të banesës nga neni 166 

par.1 të KPK-së 
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 Andaj gjykata në kuptim të nenit 7,41,49 par.1 pika 1.1,50,51,52,73,74,75, dhe 188 

par.1 nën par.1.4 të KP-së, të akuzuarit i shqipton: 

 

      

DËNIM ME KUSHT 

 

 Vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti  i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve nga dita e plotëfuqishëmrisë të këtij 

aktgjykimi, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale,  

 

OBLIGOHET i akuzuari të liroj banesën nga të gjithë njerëzit dhe sendet, në rrugën 

“...”, në Prizren, Llam. ... hyra ..., kati ... nr.... e cila është pronë e të dëmtuarit B.B, dhe të 

njëjtën të dorëzoj të dëmtuarit, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmrisë të këtij 

aktgjykimi, nën kërcnim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

 I dëmtuari B.B, për realizimin e kërkesës pronësoro juridike udhëzohet në kontest të 

rregullt civil. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 20,00 

euro si dhe për mbrojtjen e viktimave shumën prej 30,00 euro të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotëfuqishmrisë të këtij aktgjykimi, nën kërcnim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën 

PP.nr.240/2013 të datës 25.03.2013, kundër të akuzuarit I.K, për shkak të veprës penale cenimi 

i paprekshmërisë së banesës nga neni 166 par.1 të KPK-ës 

 

Prokurori i shtetit Milot Krasniqi, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: pas procedurës 

së provave, u vërtetua në tërësi teza e aktakuzës për të cilën qëndroj në tërësi, gjendja faktike si 

në aktakuzë është vërtetuar plotësisht nga deklarata e të dëmtuarit të dhënë në këtë gjykatë në 

shqyrtimin e datës 23.02.2018, pastaj nga dëgjimi i përfaqësuesit të drejtorisë për gjeodezi dhe 

kadastër në Prizren, zyrtarit D.B, dhe pjesërisht nga vet mbrojtja e të pandehurit I.K 

 

Nga provat e administruara u vërtetua se që nga viti 1999 e në vazhdimësi deri më sot i 

pandehuri në fjalë ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet, andaj kërkojmë nga gjykata 

që të njëjtin ta shpall fajtor dhe të dënoj sipas ligjit, duke marr parasysh si rrethanë lehtësuese 

faktin se uzurpimi i pronës menjëherë pas luftës, pra në qershor të vitit 1999, mund të jetë bërë 

si pasoj e kushteve emergjente të strehimit, mirëpo kjo nuk mund të shërbej si arsye për 

vazhdimin e kësaj vepre deri më sot,  

 

I dëmtuari B.B, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: si palë e dëmtuar parashtrojë 

kërkesë pronësoro juridike për të cilën shumë do të sqarohem në kontest të rregull civil.  
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Mbrojtësi i të akuzuarit, avokat M.Sh, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: sa i përket 

aktakuzës që e rëndon të mbrojturin tim, konsideroj se aktakuza nuk ka arritur të provohet nga 

ana e gjykatës, për shkak se konsideroj se këtu kemi të bëjmë me kontest civilo juridik, ku këtu 

i dëmtuari fillimisht do të duhej ta vërtetonte pronësinë mbi banesën ekzistuese në mënyrë që 

ta fitoj të drejtën e legjitimacionit për të parashtruar kallëzim penal lidhur me të mbrojturin tim.  

 

Gjykata, nuk ka qenë dashur të lëshohet fare në shqyrtimin gjyqësor për shkak se këtu i 

dëmtuari nuk ka arritur ta mbështes interesin e tij juridik që rezulton nga para ardhi i tij për ta 

përfaqësuar këtë lëndë penale. I mbrojturi im në vitin 1999 për shkak të rrethanave të jashtë 

zakonshme në mungesë të strehimit ka hyrë në banesën ekzistuese dhe nga ajo ditë sot ende 

banon në atë banesë, dhe i njëjti është interesuar që po sa të definohet çështja pronësisë është i 

dëshirës që të njëjtën ta tjetërsoj në mënyrë të ligjshme, mirëpo në rastin konkret këtu i 

dëmtuari nuk ka arritur që ta dëshmoj pronësinë mbi banesën e lartë cekur, për shkak se i njëjti 

as që ka banuar kohë të mjaftueshme dhe as që e ka paguar banesën ekzistuese.  

 

Andaj nga të cekurat më lart i propozoj gjykatës që në mungesë të provave të 

mbrojturin tim ta liroj nga akuza.  

 

I akuzuari I.K, në fjalën e tij përfundimtare deklaron. Në tërësi pajtohem me fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim, dhe për momentin nuk kam tjetër çka të shtoj.  

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se në periudhën kohore prej 1999, e gjerë më tani, i akuzuari në mënyrë të 

kundërligjshme hynë në banesën e personit tjetër, në rrugën “...”, në Prizren, Llam. ... hyra ..., 

kati ... nr..., e cila është pronë e të dëmtuarit B.B, me kontrata e shitjes së banesës nr.... të datës 

26.02.1999, ku i pandehuri me datë 11.07.2008 është dëbuar nga ana e Habitatit në Prizren, por 

i njëjti përsëri ka hyrë në banesë dhe nuk largohet nga banesa sipas kërkesës së të dëmtuarit, 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar pas shqyrtimit të gjitha shkresave dhe 

administrimit të provave të lëndës, dhe ate deklaratës të dëmtuarit B.B të akuzuarit, si dhe 

zyrtarit të drejtoris për gjeodezi dhe kadastër në Prizren – ekspertit D.B, si dhe provave 

materiale, protokolli mbi dorëzimin e çelësave, të datës 11.07.2008, kontrata e shitjes së 

banesës nr....të datës 26.02.1999, e lidhur në mes të Fondit për zhvillim të Republikës së 

Serbisë si shitës dhe S.B, nga Prizreni, fotokopja e letërnjoftimit të dëmtuarit B.B, me numër 

personal ...  të lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës, ekstratin nga regjistri qëndron i 

gjendjes civile me numër ...të datës 13.10.2017, të lëshuar nga Kuvendi Komunal i Prizrenit. 

certifikatën e lindjes për të dëmtuarin B.B, me numër ..., të lëshuar në emër të dëmtuarit, me 

datë 08.10.2012, andaj gjykata pas shqyrtimit të gjitha provave të cekura dhe vlerësimit të të 

njëjtëve të gjitha së bashku dhe secila veç e veç, në rastin konkret ka vërtetuar që në veprimet e 

të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale cenimi i paprekshëmrisë së banesës 

nga neni 166 par.1 të KPK-ës duke vërtetuar paraprakisht përgjegjësin penalo juridike të 

akuzuarit,  

 

Gjykata gjendjen e këtill faktike e ka vërtetuar në bazë të deklaratës të dëmtuarit B.B, i 

cili në shqyrtimin gjyqësor me datën 23.02.2018, deklaron: po, është e vërtet që në Prizren, në 

rrugën “...”, kemi poseduar një banesë. Mua gjegjësisht babait tim Fondi për zhvillimin e 

Republikës Serbisë i ka lëshuar vendim mbi dhënien e banesës me qira me numër 680/46 të 

datës 14.07.1993, në bazë të këtij vendimi e njëjta banesë është bartur me qira tek babai im në 

bazë të kontratës mbi qiranë e banesës po ashtu nga Fondi mbi zhvillimin e Republike Serbisë 
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me numër të protokollit ... të datës 15.07.1993, nga dy provat e cekura më lart edhe është 

përpiluar kontrata mbi shit blerjen e banesës me numër ...të datës 26.02.1999, e lidhur në mes 

të Fondit për zhvillimin e Republikës së Serbisë si shitës dhe meje si blerës i të njëjtës, Në këtë 

banesë kam qëndruar deri me datën 14.06.1999, e kemi braktisur banesën dhe kemi shkuar në 

Republikën e Serbisë. Një javë pas braktisjes së banesës, kam thirr me telefon nga Serbia në 

telefonin me numër fiks të banesës që e kam poseduar, dhe më është lajmëruar këtu i akuzuari 

I.K, i cili në është prezantuar, dhe më ka njoftuar se ai është vendosur me familjen e vet në 

banesën time, dhe se në banesë nuk ka gjetur asgjë pos disa librave dhe disa fotografive, e 

asgjë tjetër nga orenditë e shtëpisë, së paku ashtu më ka thënë vet ai. Kemi biseduar për shit 

blerjen e banesës, i njëjti më është drejtuar me interesim që dëshiron të blej banesën, por çdo 

herë nuk kemi ardhur deri te ndonjë pajtim, kjo bisedë e jona e kohë pas kohshme, ka zgjatur 

rreth 3 vite, kur të njëjtit ja ka ndërprerë telefonin fikse, dhe më nuk kemi mundur të 

komunikojmë. Po kur ja kanë ndërprerë telefonin fiks, theksova që një kohë nuk kemi pasur 

kurrfarë kontakti me këtu të akuzuarin, kjo ka qenë deri në vitin 2007, kur unë kam ardhur 

personalisht në Prizren, kam shkuar deri në banesë, dhe kam vërejtur që banesa është e zënë, 

dhe me të parë këtë, jam drejtuar në stacionin policor, për të lajmëruar rastin, dhe me të 

lajmëruar rastin, policia e ka sjellur të akuzuarin në Stacionin policor dhe aty edhe jemi takuar, 

ku kjo ka qenë hera e parë që edhe kam parë edhe fizikisht të njëjtin. Kemi biseduar lidhur me 

marrëveshje eventuale për blerjen e banesës, por nuk kemi pasur asgjë konkrete, ashtu që i 

kemi shkëmbyer numrat e telefonave, dhe kemi biseduar me telefona, kjo ka zgjatur deri në 

vitin 2008, kur më nuk kemi pasur kurrfarë kontakti,  

 

Dua të theksoj fillimisht nga të cekurat më lart që unë në vitin 2003 fillimisht kam 

ardhur në Prizren dhe jam drejtuar Administratës të atëhershme të UNMIK-ut, e cila edhe më 

ka lëshuar vendimin me numër ... të datës 12. dhjetor 2003, ku është lëshuar urdhër me të cilin 

më njihet e drejta pronësore në banesë, këtë herë pra për vitin 2003 unë nuk kam shkuar në 

banesë për të takuar me të akuzuarin, andaj edhe në pyetjen e prokurores e tejkalova këtë fakt, 

ngase kam konsideruar që ka qenë fjala vetëm për kontakte fizike me këtu të akuzuarin, së 

paku ashtu unë e kam kuptuar pyetjen,  

 

Në vazhdim dua të shtoj që në momentin kur kam qenë për të lajmëruar rastin në polici, 

fjala është për vitin 2007, siç theksova më lart, me anë të policisë kemi shkuar në zyrën e 

Habitatit, zyra regjionale në Prizren, për ta lajmëruar uzurpimin e pronës sime, dhe nga kjo 

kërkesë zyrtarët e Habitatit, më kanë ftuar me datë 11.07.2008, dhe me këtë rast edhe më kanë 

dorëzuar çelësat e banesës, 

 

Dua të shtoj që me të marr çelësat e banesës sime nga ana e zyrtarët e habitatit, kam 

shkuar në banesën time, por ka qenë tregimi i njëjtë, në banesë ka qenë i vendosur i akuzuari 

me familjen e tij. Në këtë gjendje, jam kthyer në Stacionin policor në Prizren, dhe zyrtarët e 

policisë më kanë thënë që në bazë të dokumentacionit që unë e kam poseduar dhe ate të cekura 

më lart të lëshuar nga administrata e UNMIK-ut dhe Habitatit, të njëjtit më kanë thënë tani ne 

do ti ndërmarrin veprimet tona. Nga viti 2008, nuk më është lajmëruar askush lidhur me 

banesën time, deri në vitin 2012, kur unë kam ardhur në Prizren, dhe me datë 08.10.2012, jam 

paraqitur përsëri në Stacionin policor në Prizren, dhe kam dhënë një deklaratë po me këtë datë, 

nga e cila deklaratë edhe është përpiluar kallëzimi penal. 

 

Në ditën e cekur me datë 08.10.2012, fillimisht me të arritur në Prizren, kam shkuar në 

banesë, për të shikuar gjendjen e saj, dhe e kam parë një derë të re të banesës, të blinduar, dhe 

çelësi im që e kam pasur të dorëzuar nga Habitati, nuk i është përgjigjur asaj brave, në këtë 

gjendje jam drejtuar përsëri në Stacionin policor në Prizren, dhe kam dhënë deklaratë për të 
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njëjtën çështje, e nga zyrtarët policor jam njoftuar që kjo lëndë do të procedohet në Prokurori 

dhe këtu në gjykatë.  

 

Nga tërë kjo që deklarova më lart që nga fillimi i deklaratës sime, e deri në momentin 

kur kam filluar ta kërkoj drejtën time për banesën kontestuese, e deri më sot nuk kemi arritur 

asnjë lloj marrëveshje me këtu të akuzuarin, andaj nga tërë kjo kohë e kaluar, unë kërkoj 

përfundimisht vetëm kthimin e pronës sime, dhe nuk e kam ndërmend të negocioj më lidhur me 

këtë çështje të shit blerjes së banesës.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 15.05.2018, zyrtari pranë drejtorisë për gjeodezi dhe 

kadastër në Prizren – eksperti D.B, deklaron: Ne si zyre e Kadastrit pranë Drejtorisë për 

Gjeodezi dhe Kadastër në Prizren, bazuar në urdhëresën e gjykatës të datës 27.04.2018, kemi 

dal në vend të ngjarjes në banesën kontestuese, kemi bërë identifikimin e të njëjtës, dhe pas 

identifikimit kemi verifikuar në regjistrat kadastralë se për të njëjtën a është krijuar ndonjë 

dosje për arsye se nga viti 2010 ka filluar regjistrimi i ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave në 

regjistrat kadastral, dhe pas verifikimit kemi konstatuar që në librat kadastral nuk ka ndonjë 

dosje të krijuar për njësinë banesore të lartë shënuar dhe e njëjta nuk është e regjistruar në 

emrin të ndonjë pronari, por në regjistrat kadastral gjendet vetëm numri i njësisë banesore si 

dhe skica për identifikim.  

 

Që nga viti 2010 të gjitha njësit banesore në bazë të ndonjë dokumenti të besueshëm, 

titull ekzekutiv, është regjistruar në librat kadastral, gjegjësisht është pajisur me listë 

poseduese, në rast të ndonjë mungese të ndonjë baze, ne kemi bërë identifikimin e të njëjtës, 

dhe pas identifikimit të të njëjtës, atëherë në bazë të ndonjë kontrate, apo dokumenti tjetër të 

besueshëm e kemi pajisur pronarin e banesës me certifikatë të pronës. Në rastin konkret ne nuk 

kemi dosje për këtë njësi banesore, andaj edhe nga kjo ne nuk kemi provë se kush është pronar 

i kësaj njësie banesore,   

 

Ka raste kur qytetari nuk e din dhe nuk është informuar për ndërrimin e drejtës së 

pronës në certifikatë të pronës, atëherë identifikimi i saj dhe regjistrimi në certifikatat e pronës 

nuk ekziston.  

 

Sa i përket banesave gjegjësisht njësisë banesore ku gjendet banesa kontestuese, secili 

pronar i asaj banese ka të drejt të aplikoj për posedim të certifikatës së pronës, e cila kontratë 

paraprakisht është e legalizuar pranë Gjykatës Komunale në Prizren. Gjatë identifikimit në 

teren kemi bërë identifikimin e parcelës, ndërtesës, hyrjes, katit dhe njësisë banesore apo pjesës 

së ndërtesës, objekti si objekt në regjistrat kadastralë është regjistruar si objekt, me numrin e 

vet, ashtu siç është shënuar edhe në përgjigjen që e kam dorëzuar me shkrim, ku mund të 

deshifroj që numri ..., është numri i parcelës kadastrale, numri 255 është numri i ndërtesës, I 

është hyrja, 13 është njësia banesore, dhe 0 në fund është që mund të ndahet njësia banesore, në 

të ardhmen kush do që aplikon për ndarjen e kësaj njësie banesore, do të bazohet në këtë numër 

të lartë cekur. Kam qenë personalisht në identifikimin e kësaj banese. unë nuk kam evidencë se 

a ka aplikuar këtu i dëmtuari për të pajisur me certifikatë të pronës.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 29.03.2018, janë administruar provat materiale dhe ate: 

protokolli mbi dorëzimin e çelësave, të datës 11.07.2008, kontrata e shitjes së banesës nr....të 

datës 26.02.1999, e lidhur në mes të Fondit për zhvillim të Republikës së Serbisë si shitës dhe 

S.B, nga Prizreni, fotokopja e letërnjoftimit të dëmtuarit B.B, me numër personal ...  të lëshuar 

nga MPB e Republikës së Kosovës, ekstraktin nga regjistri qëndron i gjendjes civile me numër 
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...të datës 13.10.2017, të lëshuar nga Kuvendi Komunal i Prizrenit. certifikatën e lindjes për të 

dëmtuarin B.B, me numër ..., të lëshuar në emër të dëmtuarit, me datë 08.10.2012, 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 15.05,.2018, i akuzuari I.K, në mbrojtjen e vet 

deklaron: në banesën kontestuese kam hyrë që nga viti 1999, dhe këtë për shkak që ishim të pa 

strehë, dhe nuk kishim strehë mbi kokë. Po kam pasur kërkesa për ta liruar banesën. edhe nga i 

dëmtuari, por edhe nga agjencioni Kosovar i pronës, dhe ate edhe nga Habitati, të cilët kanë 

kërkuar që të paguhet qira mujore, ndërsa sa i përket këtu të dëmtuarit personalisht, me të 

njëjtin kemi pasur edhe biseda negocimi edhe për shit blerjen e banesës, për çka kemi qenë të 

interesuar të dy palët, dhe ate sipas çmimit të tregut, ndërsa deri te kjo shit blerje nuk ka 

ardhur, pasi që kanë pasur probleme me çështjen e dokumentacionit, kemi qenë edhe në këtë 

gjykatë, një zyrën nr.1, ku bëheshin legalizimet e kontratave të shit blerjes, por kontrata jonë 

nuk u legalizua, me arsyetim sepse dokumentacioni i banesës nuk ishte në rregull. Nëse i 

dëmtuari arrin ta rregulloj dokumentacionin e banesës, jam i pajtimit dhe i disponimit që të 

hyjë në negociata për blerjen e banesës,  

 

Sot për sot vendbanimi dhe vendqëndrimi i imi është pikërisht në banesën e cila është 

objekt i kësaj çështje penale. Po ka qenë një rast kur organi i Habitatit më ka dëbuar nga 

banesa, nuk e di vitin e saktë, por e di që ka qenë para pavarësisë së Kosovës. Po kjo ka zgjatur 

shkurt, diku 12 orë, eventualisht 24 orë, deri sa janë bërë pagesat e kërkuara nga Habitati, të 

cilët kanë qenë në formë të qirasë, e cila qira ka qenë mujore dhe është paguar me metër 

katrorë të sipërfaqes së banesës.  

 

Pronar i banesës kush është nuk e di, sa i përket pronarit, është status i pa definuar. 

Është e vërtet që unë kam biseduar me babain e të dëmtuarit, më duket që ka qenë S., ashtu 

quhej, dhe kam konsideruar juridikisht që i njëjti është pronar i banesës, dhe ate juridikisht, 

deri në momentin kur më ka lajmëruar në polici këtu i dëmtuari, dhe kam kuptuar që 

dokumentacioni që e posedonin nuk është valid për çështjen e pronësisë së banesës. Po u 

theksova më lart që këtu i dëmtuari më ka lajmëruar në Stacionin policor, dhe këtë e kam 

përsëritur edhe më lart. Unë nuk e kam takuar fare të dëmtuarin.  

 

 Nga provat e administruara dhe të cekura më lartë, gjykata në mënyrë të plotë dhe të 

saktë ka vërtetuar në tërsi gjendjen faktike të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës dhe ate në 

bazë të deklaratave të dëmtuarit B.B, vet të akuzuarit si dhe zyrtarit të drejtorisë për gjeodezi 

dhe kadastër në Prizren, D.B,   ku nga deklarimet e tyre të cilat në tërësinë  e tyre janë identike 

në përmbajtjen e tyre, e të cilat deklarata po ashtu përputhen edhe me provat materiale të 

administruara dhe ate  

 

protokolli mbi dorëzimin e çelësave, të datës 11.07.2008, vërtetohet që në datën e cekur 

çelësat e banesës kontestuese i janë dhënë të dëmtuarit nga ana e Agjencionit kosovar për 

prona. 

 

kontrata e shitjes së banesës nr....të datës 26.02.1999, e lidhur në mes të Fondit për 

zhvillim të Republikës së Serbisë si shitës dhe S.B, nga Prizreni, babait të dëmtuarit B.B,  

 

fotokopja e letërnjoftimit të dëmtuarit B.B, me numër personal ...  të lëshuar nga MPB e 

Republikës së Kosovës,  
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ekstratin nga regjistri qëndron i gjendjes civile me numër ...të datës 13.10.2017, të 

lëshuar nga Kuvendi Komunal i Prizrenit, vërtetohet se prindërit e të dëmtuarit B.B, janë babai 

S.B, dhe nëna D.Be lindur J.,   

 

certifikatën e lindjes për të dëmtuarin B.B, me numër ..., të lëshuar në emër të 

dëmtuarit, me datë 08.10.2012, po ashtu vërtetohet se prindërit e të dëmtuarit B.B, janë babai 

S.B, dhe nëna D.B, e lindur J.,  

 

Provave të cekura më lartë të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata në tërësi 

ju fali besimin pa i që të njëjtat janë identike dhe në përputhshmëri të plotë me njëra tjetrën dhe 

si të tilla si tërësi vërtetojnë në tërësi gjendjen e plotë dhe të saktë faktike të përshkruar si në 

dispozitiv të aktakuzës. 

 

Deklarata e të dëmtuarit B.B, në tërësi ishte deklaratë e besueshme dhe e provuar, në të 

cilën deklaratë i njëjti përshkroi tërë ngjarjen që nga largimi nga banesa, në qershor të vitit 

1999, e deri më sot, ku i njëjti ka tentuar të vendoset në banesën e vet, por nuk ka mundur të 

vendoset në të njëjtën, pasi që të njëjtën e kishte uzurpuar këtu i akuzuari, me të cilin kishte 

kontaktuar disa herë lidhur me shitblerjen e të njëjtit, por pa sukses, andaj pasi që i akuzuari 

nuk ja lironte banesën e uzurpuar, këtu i dëmtuari e paraqiti rastin në polici, pasi që 

paraprakisht organi kompetent dhe ate Agjencioni kosovar për prona, me protokollin mbi 

dorëzimin e çelësave, të datës 11.07.2008, të njëjtit i janë dhënë çelësat e banesës kontestuese, 

por edhe përkundër kësaj i akuzuari përsëri ishte vendosur në banesën e të dëmtuarit, duke i 

pamundësuar shfrytëzimin dhe posedimin e banesës, për çka i njëjti edhe kishte lajmëruar 

policin. 

 

. Ndërsa sa i përket deklaratës të dëmtuarit I.K, të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ku i 

njëjti thekson se ka pasur vullnet dhe dëshirë që të blej banesën e të dëmtuarit, por i njëjti nuk 

posedon dokumentacionin e plotë të pronësisë, kjo deklaratë e tillë assesi nuk i jep të drejtën të 

njëjtit të qëndroj në banesën e të dëmtuarit, aq më shumë që edhe vet i akuzuari gjatë 

deklaratës së tij thekson që ka qenë i dëbuar nga banesa nga ana e organeve kompetente, por ky 

dëbim nga banesa kontestuese ka zgjatur diku rreth 24 orë deri sa i njëjti ka paguar pagesën në 

emër të qirasë duke llogaritur për metër katror si dhe përsëri është vendosur në banesën e të 

dëmtuarit, ku qëndron edhe në ditën e sotme. I akuzuari, me asnjë provë të vetme gjatë tërë 

shqyrtimit nuk ka arritur të provoj se ka të drejtë qëndrimi në banesën kontestuese, andaj nga 

kjo rrjedh qartas se i njëjti qëndron në banesën e të dëmtuarit pa kurrfarë baze juridike dhe pa 

asnjë bazë të vetme ligjore. 

 

Një deklarate të tillë të akuzuarit  gjykata nuk ja fali besimin, ngase qëllimi i të njëjtit si 

për faktin e cekur dhe po ashtu edhe gjatë deklaratës së tij të dhënë në mbrojtjen e vet, sipas 

mendimit të gjykatës është vetëm shmangia nga përgjegjësia penale dhe vepra e cila i vihet në 

barrë, ngase në bazë të provave të cekura të cilave gjykata në tërësi ju fali besimin dhe ate 

deklaratës të dëmtuarit dhe zyrtarit të drejtorisë për gjeodezi dhe kadastër në Prizren, D.B, si 

dhe provave materiale të cekura më lartë, Andaj, gjykata pas administrimit të provave, 

shqyrtimit dhe vlerësimit të njëjtave, dhe ate secilën veç e veç dhe të gjitha së bashku, ka 

vërtetuar gjendjen e plotë faktike se  veprimet e të akuzuarit  formohen të gjitha elementet 

qenësore të veprës penale që si tërësi përbejnë figurën e veprës penale cenimi i paprekshmërisë 

së banesës nga neni 166 par.1 të KPK, të përshkruar si dispozitiv të aktgjykimit dhe për këtë 

vendosi që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykoj sipas ligjit si dhe paraprakisht duke e 

vërtetuar përgjegjësinë e tij penalo juridike. 
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 Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, si rrethanë rënduese gjykata ka pasur parasysh pasojën e shkaktuar nga 

veprimet e të akuzuarit gjegjësisht me anë të kësaj vepre penale të dëmtuarit i është cenuar e 

drejta në paprekshmërinë e banesës nga ana e të akuzuarit, e si rrethanë lehtësuese është marrë 

sjellja korrekte e të akuzuarit gjatë shqyrtimit gjyqësor, si dhe premtimin para gjykatës që në të 

ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla, në kuptim të 

dispozitave të nenit 74 gjykata vlerësoi rrethanat personale dhe karakterin e të akuzuarit, 

moshën e të akuzuarit, bashkëpunimin e përgjithshëm të akuzuarit me gjykatën, shprehja e 

keqardhjes të akuzuarit për veprën penale të shkaktuar, si dhe sjelljen korrekte të tij gjatë 

shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, është person familjar, baba i tetë fëmijëve, 

andaj gjykata i shqiptoi të akuzuarit dënimin me burgim në kohëzgajtje prej 1 (një) viti i cili 

denim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin e verifikimit prej 2 (dy) viteve, nga dita 

e plotëfuqishmërisë nuk kryen vepër të re penale, duke menduar se dënimi i shqiptuar i 

përgjigjet shkallës së përgjegjësisë të tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që 

në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla, e po ashtu të 

njëjtin e obligoi që në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë të aktgjykimit ta liroj banesën e 

të dëmtuarit nga të gjithë njerëzit dhe sendet, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi 

në kuptim te nenit 450 dhe 451 të KPP.  

Vendimin mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontestin e rregullt civil, gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463 të KPP-ës. 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.459/2013 me datë 15.05.2018 

 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Nacis Sarani                                                                                                          Luan Berisha 

 

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

prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate,  

 

 

 

 

 

 

 

 


