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Numri i lëndës: 2019:110547 

Datë: 16.10.2019 

Numri i dokumentit:     00581891 

                P.nr.613/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

           GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL,  gjyqtarja e vetme gjykuese Arjeta Gashi, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit H.K, për shkak të veprës penale, ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga 

neni 347 par.1 dhe veprës penale, uzurpim i pa ligjshëm i pronës se paluajtshme nga neni 332 

par. 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.636-12/19  të datës 21.05.2019, 

pas mbajtjes së seancës se shqyrtimit fillestar, ne prani të Prokurorit te Shtetit Atnor Skoro dhe 

të akuzuarit, me datë 09.10.2019, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa përpiloj me date 

16.10.2019 këtë: 

 

                                                           

   A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

H.K, me numër personal ..., nga i ati Z. dhe e ëma R., lind. K., i lindur me dt. ..., në 

fshatin ...- Komuna e Prizrenit, tani me banim në rrugën “ ...” nr...., ka të kryer shkollën e 

mesme, instalues uji, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, Shtetasi Republikës së, Shtetas 

i Republikës së Kosovës, me nr. personal identifikues  .... 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 

      
 

          I.Se në shtator të vitit 2017, në  hyrje të fshatit ... , në anën e majtë të lumit Lumbardhë, i 

pandehuri, duke vepruar në kundërshtim me nenin 48 paragraf 1, pika 1.1 dhe 1.3, të Ligjit për 

Ujerat e Kosovës  Nr. 04/L-147, bënë degradimin e ujit dhe tokës, në atë mënyrë që, gjatë 

ndërtimit të objektit afarist B+P+2 në sipërfaqe prej 498m
2 

, nuk i është përmbajtur distancës 

nga lumi, ku një pjesë e ndërtimit të objektit afarist është bërë në  pjesën e bregut të lumit dhe 

në shtrat të lumit, në parcelat kadastrale nr.801 dhe 2429, e cila evidentohet pasuri shoqërore 

Ujërat, me që rast ka kryen veprime të  kundërligjshme, me të cilat veprime e dëmton shtratin 

dhe bregun e lumit, duke i shkaktuar dëm material dhe ekologjik. 
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Me këto veprime ka kryer veprën penale, ndotja, degradimi ose shkatërrimi i 

mjedisit, nga neni 347 (1) i Kodit nr. 04/L-082 Penal të Kosovës (KPRK).  

    

        II.Me datë, kohë dhe vende të njëjte si në pikën I të kësaj aktakuze, si rrjedhojë e 

rrethanave të krijuara të cekura si më lartë, në mënyrë të kundërligjshme uzurpon pronën e 

paluajtshme, parcelat kadastrale ... dhe ..., sipas certifikatës së  pronës, njësia kadastrale P-...- 

dhe ..., ZK ...K.Prizren, e cila paluajtshmëri është e evidentuar në  emër të Pasuri Shoqërore 

Ujrat, ashtu që në të njëjtat paluajtshmëri i pandehuri  ka ndërtuar një pjesë të objektit afariste 

B+P+2 dhe atë: në ngastrën kadastale ..., sipërfaqen prej 85m
2
 dhe në ngastrën kadastrale ..., 

sipërfaqen prej 69m
2

, të cilat paluajtshmeri i  shfrytëzon dhe e mbanë në uzurpim , pa asnjë 

bazë ligjore. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale, uzurpimi i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332, paragraf 2 i Kodit nr. 04/L-082 Penal të Kosovës (KPRK).  

 

Andaj gjykata,  në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42, 46, 47,  62 par.2 nënpar. 2.6, 

73, 75, 76, 374 par.1  dhe 3, 375 par. 1 të KPK-së, dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarit i 

shqipton 

 

                                                         DËNIM ME GJOBË 

                                                        

 Për veprën penale, si  në dispozitivin I të aktgjykimit shqipton dënimin me gjobë, në 

lartësi prej 200  (dy qind ) euro, i të cilin dënim është i obliguar ta paguajë në afatin prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  e në qoftë se i akuzuari nuk mund apo nuk 

dëshiron ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do të zëvendësohet në dënim me burgim ashtu që 

një ditë burgim do të llogaritet me 20 euro të gjobës.  

         

                                    DËNIM ME BURG     
      

Për veprën penale si në dispozitivin II të aktgjykimit i shqipton dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 (muajve) muajve.  

 

 Në kuptim të nenit 47 te KPRK-së me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 ( tre ) muajve i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumën prej 300 

(treqind) euro, të cilin dënim me gjobë i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej 15 

ditëve nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi,  nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund të 

paguaj dënimin me gjobë gjykata mundë ta zëvendësoj ashtu që për çdo 20 euro do ti caktohet 

1 (një) ditë burgu. 

 

E dëmtuara KPMM ( ...) me seli ne Prishtinë, për realizimin e kërkesës pronësorë – 

juridike, udhëzohet ne kontest te rregullt civil. 
  
I akuzuari obligohet te paguaj shpenzimet gjyqësore të procedurës penale dhe atë: në 

emër të paushallit gjyqësor në shumën prej 20 euro, në emër të kompensimit të viktimave të 

krimit  shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e formës së prerë të 

këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

paraqitur aktakuzën PP/II.nr.636-12/2019 të datës 09.10.2018, kundër të akuzuarit H.K nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale, ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit nga neni 347 

par.1 dhe veprës penale, uzurpim i pa ligjshëm i pronës se paluajtshme nga neni 332 par. 2 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës,. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj aktakuze ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestar, dhe 

pas leximit te aktakuzës nga ana e prokurorit te shtetit, i akuzuari është deklaruar se e ka 

kuptuar aktakuzën për veprat penale më te cilat ngarkohet  dhe e pranon fajësinë për këto 

vepra, e njoftoj gjykatën qe e kam ndërtuar ketë objekt dhe e kam dëmtuar pronën shoqërore, 

mirëpo ketë e kam bere pa vedije, sa i përkëte gypave i kam vendosur me qellim qe mos te hyjë 

uji ne objekt , me qenë se niveli i tokës ne atë nivel ka qenë i ramë me poshtë, tani nuk jomë 

duke i vazhduar punimet  ne ketë objekt pasi që jam duke  pritur legalizimin e objektit në 

Kuvendin Komunal , ku i kam paraqitur të gjitha dokumente e nevojshme për këtë. 

 

Prokurori i shtetit nuk e ka kundërshtuar pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit, me 

qenes është ne pajtim më nenit 248 të KPPRK-së, si dhe provat materialë të cilat i përmban 

aktakuza. 

 

Gjykata vlerson se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësen e tij, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që ta pranoj 

fajësinë. 

 

Pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 par.1 dhe 

2 të KPP-së. 

 

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

shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike se i akuzuari:  në shtator të vitit 2017, në  

hyrje të fshatit ..., në anën e majtë të lumit Lumbardhë, i pandehuri, duke vepruar në 

kundërshtim me nenin 48 paragraf 1, pika 1.1 dhe 1.3, të Ligjit për Ujerat e Kosovës  Nr. 04/L-

147, bënë degradimin e ujit dhe tokës, në atë mënyrë që, gjatë ndërtimit të objektit afarist 

B+P+2 në sipërfaqe prej 498m
2 

, nuk i është përmbajtur distancës nga lumi, ku një pjesë e 

ndërtimit të objektit afarist është bërë në  pjesën e bregut të lumit dhe në shtrat të lumit, në 

parcelat kadastrale nr.801 dhe 2429, e cila evidentohet pasuri shoqërore Ujërat, me që rast ka 

kryen veprime të  kundërligjshme, me të cilat veprime e dëmton shtratin dhe bregun e lumit, 

duke i shkaktuar dëm material dhe ekologjik, po ashtu më datë, kohë dhe vende të njëjte si në 

pikën I të kësaj aktakuze, si rrjedhojë e rrethanave të krijuara të cekura si më lartë, në mënyrë 

të kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme, parcelat kadastrale 801-0 dhe 2429-0, sipas 

certifikatës së  pronës, njësia kadastrale .. dhe ..., ZK ... K.Prizren, e cila paluajtshmëri është e 

evidentuar në  emër të Pasuri Shoqërore Ujrat, ashtu që në të njëjtat paluajtshmëri i pandehuri  

ka ndërtuar një pjesë të objektit afariste B+P+2 dhe atë: në ngastrën kadastale ..., sipërfaqen 

prej 85m
2
 dhe në ngastrën kadastrale 2429, sipërfaqen prej 69m

2
, të cilat paluajtshmeri i  

shfrytëzon dhe e mbanë në uzurpim , pa asnjë bazë ligjore. 

 

 

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

akuzuarit, i cili edhe në seancën e shqyrtimit fillestar, vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për 

veprën penale për të cilat akuzohet, andaj edhe gjykata nuk ka administruar provat. Gjykata 
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sipas detyrës zyrtare nuk ka gjetur se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, po ashtu në 

tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për 

veprën penale e cila u vihet në barrë, dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht 

nga ana e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në fakte dhe prova të çështjes që përmban aktakuza 

dhe se i akuzuari prej fillimit të hetimeve e gjerë në këtë shqyrtim ka qenë i njoftuar me të 

gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk 

i ka 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 veprës penale të përshkruara si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të 

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

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 të KP-së të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethana lehtësuese për të akuzuarin gjykata ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e tij, ka shpreh keqardhje, me pare i pa dënuar. Kështu që 

duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar 

do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit dhe se  me këtë dënim të tillë të shqiptuar sipas bindjes 

së gjykatës janë në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i 

posedon i akuzuari dhe se në të ardhmen dënimet e tilla të shqiptuara do të parandalojnë kryesit 

si dhe personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridik civil u mbështet në nenin 

463 par.2 i KPPK-së.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 dhe 453 

par.1 të KPP-së. 

 

            Vendimi për programin e kompensimin  e viktimave te krimit u marrë ne kuptim te 

nenit 39 par.3 pika 1 te ligjit me nr.05/L-036. 

 

  Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:110547, 16.10.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 
 

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. 


