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Numri i lëndës: 2018:012785 

Datë: 19.03.2020 

Numri i dokumentit:     00901122 

P.nr.629/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuari S.B, nga fshati ..., Komuna e ..., për 

shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KP-

ës, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.724-5/2016 të datës 20.04.2018, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Sh.B, dhe 

të akuzuarit, me date 27.12.2019 morri dhe publikisht shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

 

S.B, nga i ati A.dhe nëna S. e lindur K., i lindur me datën ... në fshatin ..., Komuna e ..., 

ku edhe jeton, ka të kryer shkollën fillore, punëtor, i martuar, baba i ... fëmijëve, shqiptar, 

Shtetas i Republikës Kosovës.  

 

Konform nenit 363 par.1 pika 1.1. të KPP-ës,  

 

REFUZOHET AKUZA 

 

I akuzuari me datë 08.03.2016 në mënyrë të kundërligjshme, me qëllim të përvetësimit, 

ka uzurpuar pronën dhe atë shtëpinë, e cila gjendet në Prizren, në rrugën e ... e evidentuar sipas 

ngastrës kadastrale nr. ... e cila përfshin sipërfaqe prej 136m/2, shtëpi në sipërfaqe prej 46 m/2, 

si dhe sipërfaqen me tok pjellore, pronë e të dëmtuarit I.M, nga Prizreni, duke e ditur se këtë 

pronë iu dëmtuari e ka blerë me datë 07.03.2012 dhe legalizuar para organeve kompetente,  

 

Kësodore kishte për të kryer veprën penale uzrupim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332 par.1 të KP-ës,  

 

 Për shkak se prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, është tërhequr nga akuza. 

 

 I dëmtuari I.(A).M, nga Prizreni, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt civil 

  

 Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

                                                      A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP.nr.724-5/2016 të datës 

20.04.2018, kundër të akuzuarit S.B, nga fshati ..., Komuna e ..., për shkak të veprës penale 

uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KP-ës. 

 

Prokurori i shtetit Sh.B, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor janë administruar provat e propozuara në aktakuzë si dhe provat në plotësim të 

procedurës së provave të propozuara nga palët.  

 

Gjatë administrimit të provave dhe ate nga deklarata e të dëmtuarit I.M, vërtetohet që i 

njëjti e ka blerë shtëpinë kontestuese në rrugën ... dhe ate në bazë të kontratës të shit blerjes të 

datës 24.01.2013, të përpiluar tek noteri O.G, kjo nuk është kontestuese, por në këtë pronë i 

njëjti ka shfrytëzuar dhe e ka poseduar si pronë të vetën, por në rastin konkret i njëjti gjatë 

deklaratës së tij këtu në shqyrtimin gjyqësor nuk e ka theksuar faktin se mu këtu i akuzuari S.B 

te ja ketë uzurpuar këtë pronë që është objekt i kësaj veprës penale, është fakt që dera e kësaj 

shtëpie ka qenë e mbyllur, por këtë e ka bërë vet I.A, me asnjë provë nga deklarata e të 

dëmtuarit I.M nuk vërtetohen veprimet inkriminuese të akuzuarit S.B, të uzurpimit të pronës të 

dëmtuarit, asnjë nga elementet e kësaj vepre penale nuk janë vërtetuar e as provuar gjatë këtij 

shqyrtimi gjyqësor që do të mund të bindej gjykata që i akuzuari ka vepruar në drejtim të 

veprës penale të pretenduar. I dëmtuari as nuk e njeh siç deklaroj vet këtu të akuzuarin S.B, i 

njëjti po ashtu deklaroi që për herë të parë këtu në gjykatë e ka takuar këtu të akuzuarin.  

 

Po ashtu edhe nga deklarata e vet të akuzuarit S.B, vërtetohet fakti që i njëjti nuk e ka 

uzurpuar këtë pronë, i njëjti pronën e cekur e ka pasur si një lloj garantimi – pengu me të cilin i 

njëjti ka garantuar këtu i autorizuari I.A se për shumën e marr në vlerë prej 90,000,00 euro do 

të ju bartë të akuzuarit paluajtshmërinë pas zgjedhjes paraprake të kontestit civil, por në të 

vërtet  këtë shtëpi të lënë pengë të akuzuarit i njëjti në ndërkohë ja ka shitur të dëmtuarit I.M. 

I.A në ditën e përpilimit të deklaratës nga vet I.A në vitin 2010, ka pranuar që garanton me 

shtëpinë e tij në rrugën e ... ndërsa çelësat e kësaj shtëpie i ka dorëzuar të akuzuarit në janar të 

vitit 2013, duke mos i treguar të njëjtit që këtë shtëpi ja ka shitur të dëmtuarit I.M. I akuzuari 

S.B për herë të parë ka kuptuar që kjo shtëpi të cilën i njëjti ka menduar që e ka peng deri në 

bartjen e pronësisë të paluajtshmërisë të pretenduar nga i autorizuari I.A, për të cilën 

paraprakisht ka paguar shumën prej 90.000,00 euro, e ka të garantuar, por ka kuptuar në mars 

të vitit 2016 nga policia se kjo shtëpi e lënë peng nga I.A të njëjtën e ka shitur të dëmtuarit I.M. 

 

Andaj ne si prokurori nga të gjitha rrethanat të cekura më lart konsiderojmë që nuk 

është përmbushur asnjë nga elementet e veprës penale të uzurpimit të pronës së paluajtshme 

nga ana e këtu të akuzuarit S.B, andaj në mungesë të provave tërhiqemi nga ndjekja e 

mëtutjeshme penale ndaj të akuzuarit S.B, për shkak të veprës penale uzurpimi i pa ligjshëm i 

pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KP-ës, sipas aktakuzës PP.nr.724-5/2016 të datës 

20.04.2018.  

  

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 450 

dhe 451 të KPP, 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontest të rregullt civil gjykata e bazoi në 

kuptim të nenit 463 par.3 të KPP, 

 

           Nga të cekurat më lart u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.629/2018 të datës 27.12.2019 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Nacis Sarani                                                                                                  Luan Berisha 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 3 ditësh Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 


