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Numri i dokumentit:     00257496 

 
 

                                                                                                                                                                         

P.nr.369/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

Gjykata Themelore Prizren - Dega në Suharekë-Departamenti i Përgjithshëm Divizioni 

Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtsën Vjollca Bytyqi 

sekretare juridike e kësaj gjykate, në lënden penale kundër të akuzuarit M. K., për shkak të 

veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme, nga neni 332 par. 1 Kodit 

Penal të Republikes së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore në Prizren PP II nr.1166-3/17 të dt.16.05.2017, në shqyrtimin fillestar të 

mbajtur me datë 21.03.2019, në prezencë të Prokurorit të Shtetit Milot Krasniqi dhe të 

akuzuarit, mori dhe publikishtë shpalli, ndërsa me datë 22.03.2019 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari M. K., nga i ati R., dhe e ëma F. e lindur K. lindur me 05.09.1949 në fsh. G., 

komuna Suharekë, ku edhe jeton me numër personal ................, i martuar, ka të kryer katër 

klasë të shkollës fillore, penzionist, me parë i pa dënuar, i gjendjës së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

   Se prej kohës së pavërtetuar e deri më datë 04.04.2017, në mënrë të kundërligjshme 

uzurpon pronën e paluajtshme të konomisë së pyejeve B., pronë e Agjensionit të Pyllatrië së 

Kosovës, pikërishtë në vendin e quajtur “B.-L.” e cila paluajtshmëri gjendet në zonën 

kadastrale në G. komuna Suharekë, në ngastrën kadastrale P-721160..-0..-..-0 OTHPB në 

sipërfaqe prej 16.18 ari, të cilën sipërfaqe e ka uzurpuar për qëllime përvetësimi, dhe në 

mënyrë të kundërligjme mban në shfrytëzim paluajtshmërinë, pa pas pëlqimin dhe kontratë nga 

Agjensise Pyjore e Kosvës, 
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   -me këto veprime kryen veprën penale uzurpimi i pronës së paluajtshme nga neni 332 

parag. 1 të KPK-së. 

 

Gjykata në kuptim të neneve 4,7,17,23,41,73, 85,86 si dhe nenit 332 parg.1  të Kodit 

Penal të Republikes së Kosovës (KPRK), dhe neneve 498 dhe 499 të Kodit të Procedurës 

Penale të Republikes së Kosovës (KPPRK), i shqipton: 

 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 
 

Me të cilën të akuzuarit M. K. i bëhet me dije se ka kryer vepër të dëmshme dhe të 

rrezikshme që përbën vepër penale dhe nese kryen përsëri veper penale të tillë , gjykata do t’i 

shqiptoj sanksion më të rënd penal. 

  

Obligohet i akuzuari  me  shpenzimet  e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor të 

paguaj shumën prej 20 € (njëzet euro) në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit  

shumën prej 30 € (tridhjetë euro), të gjitha këto pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të detyruar. 

 

Të dëmtuarit Drejtoria për Planifikim, Zhvillim, Bujqësi dhe Pyllyari Autoriteti Pyjor 

Komuna Suharekë, për realizimin e kërkesës  pasuroro juridike udhëzohen  në kontest të 

rregullt  civil. 

 

                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i përgjithshëm me aktakuzen 

PP.II.nr.1166-3/17 të dt.16.05.2017 ka akuzuar M. K., për shkak të veprës penale  uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme , nga neni 332parag. 1 të KPRK-së. 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datën 21.03.2019 ku ka ftuar Prokurorin e 

Shtetit te Prokurorisë Themelore në Prizren, e përfaqësuar  prokuroti shtetit Milot Krasniqi, 

dhe të akuzuarin M. k. ashtu siq e parasheh neni 245 parag.1 te KPPRK-së. 

Në seancën e shqyrtimit fillestar, është lexuar aktakuza nga Prokurori i Shtetit dhe pas 

leximit  të aktakuzës i akuzuari ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale me të 

cilën akuzohet duke deklaruar se pranoj fajsinë për veprën penale që akuzohem kërkoi nga 

gjykata që të i shqiptohet një dënim më i butë, pasi që nuk e kam pasur për qëllim përvëtësimin 

e kësaj prone të paluajtshme por qëllimi ka qenë që të evitoj dëmët që më bëheshin pronës sime 

duke hedhur mbeturina nga banorët e lagjës, dhe për këtë arsye kam rrethuar, por jo më qëllim 

që ta përvetësoj . 

 

Prokurori i Shtetit lidhur me deklarimin e të akuzuarit për pranimin e fajsisë, ka 

theksuar se nuk e kundërshton deklarimin e të akuzuarit për ta pranuar fajsinë për veprën 

penale që i vihet në barrë, pranimi i fajsisë bëhet pa presion dhe në mbështete në prova që 

përmban aktakuza dhe propozon që pranimi i fajsisë të merret si rrethanë lëhtësuese.  

Gjyqtari vetëm gjykues pas deklarimit të të akuzaurit dhe prokurorit të shtetit rreth 

pranimit të fajsisë ka marrë aktvendim me anë cilit ka pranuar deklarimin e të akuzarit për 

pranimin e fajsisë duke vlerësuar se janë plotësuar të gjtha kushtet ligjore për një gjë të tillë 

sipas nenit 248 të Kodit Procedures Penale te Republikës së Kosovës (KPPRK). Pastaj gjyqtari 

ka përcaktuar se i akuzuari kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, se pranimi bëhet 
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vullnetarisht nga i akuzuari, se pranimi i fajit mbështete në faktet e qështjes që përmban 

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

Duke u bazuar në deklatimin e të akuzuarit për ta pranuar fajsinë në tërësi për të gjitha 

pikat e aktakuzës, gjykata nuk administroi me provat në ketë çështje penale juridike,  pasi që 

gjykata ka vertetuar ketë gjendje të pa kontestueshme  faktike. 

Se prej kohës së pavërtetuar e deri më datë 04.04.2017, në mënrë të kundërligjshme uzurpon 

pronën e paluajtshme të konomisë së pyejeve B., pronë e Agjensionit të Pyllatrië së Kosovës, 

pikërishtë në vendin e quajtur “B.-L.” e cila paluajtshmëri gjendet në zonën kadastrale në G. 

komuna Suharekë, në ngastrën kadastrale P-721160..-0..-..-0 OTHPB në sipërfaqe prej 16.18 

ari, të cilën sipërfaqe e ka uzurpuar për qëllime përvetësimi, dhe në mënyrë të kundërligjme 

mban në shfrytëzim paluajtshmërinë, pa pas pëlqimin dhe kontratë nga Agjensia pyjore e 

Kosvës, 

 

             Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajsisë nga ana e të 

akuzurit si dhe nga provat dhe faktet e pa kontestueshme qe i përmban aktakuza,  siç janë; 

kallzimi penal me nr. ref. ../2017 i Drejtoria për Planifikin, Zhvillim, Bujqësi dhe Pyllatri 

Autoriteti Pyjor komuna Suharekë e datës 26.04.2017, Certifikaten e pronës –P 721160..-0....-

0, dt 26.04.2017.  kopja e planit të agjensiase kadstrale te kosoves dt 28.04.2017, dhe hartografi 

të vendit të uzurpimit. 

Nga këto fakte dhe prova  të vërtetuara në procedurë nga veprimet e të akuzuarit   

përmbushën të gjitha elementet e veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme 

nga neni 332 parag.1  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), të cilën e ka kryer me 

dashje direkte, duke duke uzurpuar pronën e përsonit tjetër në mënyrë të kundërligjshme, duke  

e rrethuar edhe pse kishte pas njohuri , ka ditur se prona e paluajtshme ka qenë pronë e 

administruar nga komuna dhe pa autorizim te pronarit e ka rrethaur atë, me këtë realizohen 

elementet e përgjithshme dhe të veçanta të figurës së kësaj vepre penale, ku të akuzuart ju 

shqiptua vërejtja gjyqësore si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati 

parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese ne kuptim të nenit 73,74 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin muar faktin se e 

ka pranuar fajsinë në mënyrë shumë të sinqertë, se ndihet i penduar, është i gatshëm që të 

kompenzoj për dëmin që ju ka shkatuar të dëmtuarit, i pensionist, ka qenë bashkëpunues me 

gjykatën, i moshës së vjetër, ndërsa rrethana rënduese gjykata nuk gjeti. 

Për këtë vepër penale është parapar denimi me gjobë ose me burg deri në dy vite, të 

njejtit iu shqiptua Vërejtja Gjyqësore, sepse duke pasur parasysh të gjitha rrethanat  në lidhje 

me veprën dhe kryersin, Verejtja Gjyqësore është e mjaftueshme  për të arritur qëllimin e 

dënimit duke u bazuar në nenin 85 të KPRK-së dhe në bazë të nenit 86 parg.1 lidhur me parg. 3 

të KPRK-së të akuzuarit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme dhe të rrezikshme, 

që përbën vepër penale, dhe nese kryen vepër të tillë gjykata do t’i shqiptoj sanksion më të 

rëndë, me bindjen se shqiptimi i Vërejtjes Gjyqësore është në përputhshmëri  me shkallën e 

rrezikshmerisë shoqërore të veprës penale dhe i përgjegjesisë penale të të akuzuarit dhe se i 

njejti dënim do të ndikoj që të parandaloi të akuzuarin nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen si dhe të bëjë rehabilitimin e tij si dhe të parandaloj përsonat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale, të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin 

e detyrimit për respektimin e ligjit, çka është edhe qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të 

KPRK-së. 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi ne nenin 450 parag. 2 pika 2.6 dhe 3 

të të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës ( KPPRK), ashtu që lartësia e 

paushallit gjyqësor në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh zgjatjen dhe 
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ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjëndjen finanaciare të akuzuarit, ndërsa shumën 

prej 30 euro në emër të viktimave të krimit bazuar ne nenin 39 parag.3 të Ligjit mbi 

Kompenzimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-036. 

Vendimin që të dëmtuarës lidhur me kërkesën pasurore juridike për kompenzimin e 

dëmit të shkaktuar me këtë vepër penale të udhëzoj në kontest civil, gjykata e bazoi në nenin 

463 parag. 2 të  Kodit të Procedurës Penal të Republikës së Kosovës  (KPPRK), pasi që të 

dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 

pjesërishëm të  kësaj kërkese. 

 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr. 369/17 të dt. 21.03.2019 

 

 

Sekretarja juridike                   G j y q t a r i  

 Vjollca Bytyqi                         Lavdim Bajraktari 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


