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P. nr. 495/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen Albina Loshi praktikante e 

kësaj gjykate, në lënden penale kundër të akuzuarit R. K. me adresë “B. ...” Ll. .. nr. banesës . 

në Suharekë, për shkak të veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme të 

paraparë në nenin 332 parag. 2 nën parag. 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 04L-

082  (KPRK) , duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP II nr. 

557-6/17 të dt. 06.07.2017, në shqyrtimin gjyqësor publik të mbajtur me dt. 02.07.2019, dhe 

09.07.2019 në prezencë të Prokurorit të Shtetit Shpend Binaj dhe të akuzuarit R. K. dhe 

përfaqësuesit juridik të dëmtuarës Agjensioni Kosovar i Pronës (KPA) tani si Agjensia 

Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës- Prishtinë A. D. sipas autorizimit, mori dhe 

publikishtë shpalli, ndërsa me datë 08.08.2019 e përpiloi ketë:  

 

 

A K T G J Y K I M 
 

 

 

 I akuzuari 

 

R. K., nga i ati B.  dhe e ëma Xh. e lindur K., i lindur me 10.02.1951 në fshatin K.  komuna 

Suharekë, me vendbanim në adresë“B. ...” Ll. .. nr. banesës . në Suharekë, me numër personal 

............., i martuar, ka të kryer shkollimin e lartë, i gjendjes së mesme ekonomike, pensionist, 

më parë i padënuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

 

 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 
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               Se prej datës së pa vërtetuar e deri me datë 12.11.2015 në rrugën “B. ...” ll.. ...- 

banesa nr. . e cila gjendet në Suharekë, në mënyrë të kunërligjshme ka uzurpuar bnesën e 

lartëcekur, në atë mënyrë heq vulën e AKP ( Agjensia Kosovare e Pronave), e ndrron qelsin e 

bnesës dhe në mënyrë të kundërligjshme hyn mbrenda dhe të njejtën e përdor për nevojat e tija 

të ndryshme, pa pëlqimin dhe kontratën përkatëse për shfrtëzimin e kësaj banese, duke e ditur 

se prona e tillë i është nënshtruar dëbimit me vendim të AKP dhe i njejti edhe më parë është 

dëbuar nga banesa në fjalë nga ana e zyrtareve të AKP-së, 

 

   -me këto veprime ka kryer veprën penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332 parag. 2 nën parag. 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

04L-082  (KPRK) 

 

 

 

 

Gjykata në kuptim të neneve 7,17,21,41,42,49 nenparg.1.1, 50,51,52,73,74 si dhe nenit 332 

parag. 2 nën parag. 2.2  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK),  dhe  neneve 365, 

450 463 të Kodit Procedures Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) të akuzuarin ; 

 

E  GJ Y K O N 
 

ME DËNIM ME KUSHT duke i’a vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve, dhe në të njëjtën kohë urdhëron që ky dënim mos të ekzekutohet nese i 

akuzuari në afatin e verifikimi prej 1 (një) viti nuk kryen vepër tjetër penale nga dita e 

plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, 

  

  
Obligohet të akuzuarit  që në emër të paushallit gjyqësor  të paguajnë shumën prej 20 € 

( njëzet euro), dhe në emër të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30 € 

(tridhjetë euro), të gjitha këto 15 ditë pas plotëfuqishmerisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

            E dëmtuara  – Agjensioni Kosovar i Pronës (KPA) tani si Agjensia Kosovare për 

Krahasim dhe Verifikim të Pronës- Prishtinë, për realizimin e kërkesës  pasurore juridike 

udhëzohet  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. 

557-6/17 të dt. 06.07.2017 ka akuzuar R. K., për shkak të veprës penale  uzurpimi i paligjshëm 

i pronës së paluajtshme të paraparë në nenin 332 parag. 2 nën parag. 2.2 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës 04L-082  (KPRK) aktakuzë të cilën e ka përfaqësuar prokurori i shtetit 

Shpend Binaj.  

 

Gjykata ka mbajtuar shqyrtimin gjyqësor me datë 02.07.2019 dhe 09.07.2019 dhe i 

akuzuari R. K. gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare nuk e ka pranuar fajsinë, 

duke u mbrojtur se nuk e ka ka kryer veprën penale që i vëhet në barrë, duke u deklaruar se nuk 
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e kam uzurpura pronën kontestuese pasi  të njejtën e kam blerë para luftës mirëpo për të cilën 

nuk kam poseduar dokoumentacion të rregulluar.  

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare deklaroi se mbetet në tërsi pas aktakuzës  PP/ 

II nr. 557-6/17 të dt. 06.07.2017, pasi nga provat materiale dhe përsonale është vërtetuar 

gjendja faktike si në aktakuzë, dhe  të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit pasi që 

në tërsi u vërtetua nga administrimi i provave se i akuzuari e ka kryer veprën penale uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga nenin 332 parag. 2 nën parag. 2.2 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës . 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës Agjensioni Kosovar i Pronës (KPA) tani si Agjensia 

Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës në fjalën përfundimtare i është bashkangjitur 

ndjekjës penale sipas akatakuzës ndërsa nuk ka parashtruar kërkesë pasurore juridike për dëmin 

e shkaktuar duke pas parasysh se paluajtshmëria e uzurpuar në fjalë është shfrytëzuar për 

nevojat familjare e jo për qëllime tjera. 

  

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të kësaj juridike penale gjykata adminstroi këto 

prova: Deklaratën e përfaqësuesit të të dëmtuarës në cilësi të dëshmitarit të dhënë në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, deklarimit (marrjës në pyetje) të akuzuarit në seancen e shqyrtimit 

gjyqësor, kallzimi penal i Agjensionit Kosovar i Pronës (KPA) tani si Agjensia Kosovare për 

Krahasim dhe Verifikim të Pronës, Vendimet e të dëmtuarës me shenjë HPCC/D/../2003/C të 

dt.12.12.2003 dhe HPCC/REC/../2004/të dt. 09.12.2004, raportet e dëbimeve të datave 

14.11.2014 dhe 23.10.2-15, raportet e inspektimeve, të datave 12.11.2015, dhe 01.02.2016, 

kontratën e shitblerjës së banesës me numër LRP....../2016 me nr. të ref...../2016 e përpiluar tek 

noteri M. J. –Suharekë, të dt. 09.11.2016 në mes të palëve : S. (V.) Gj. dhe A. (R.) K. si dhe 

fotodokumentacioni  përcjellës në lëndë. 

 

Pas administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre secilës veç e veç dhe në lidhmëri me 

njëra tjetrën  dhe fakteve të vërtetuara gjykata konstatoi ketë gjendje faktike:   

 

I akuzuari mënjëhere  pas përfundimit të luftës në Kosove në vitin 1999 kishte hyrë në 

paluajtshmerinë – banesën e cila gjendet në Suharekë adresë “B. ...” Ll. .. nr. banesës ., duke 

pretenduar se të njejtën e kishte blerë para luftes nga pronari i quajtur S. S. por që nuk e kishte 

rregulluar dokumentcionin dhe  nuk kishte ndonjë kontratë valide. 

 

Me rregulloren e UNMIK 1999/23 dhe 2000/60 ështe formuar komisioni per Qështje 

Pronësore dhe Banesore dhe Agjesia Kosovare e Pronave për administrimin e prones në 

Kosovë, dhe është krijuar kompetenca ligjore që të udhëheq dhe vendos për kërkesat e 

ndryshme lidhur me qeshtjet kontesuase pronësore. 

 

I dëmtuari Agjensioni Kosovar i Pronës (KPA) tani si Agjensia Kosovare për Krahasim 

dhe Verifikim të Pronës, me legjislacionin në fuqi në Kosovë ka pasur kompetencen ligjor që të 

udhëheq me procedurat për Kërkesat e ndryshme që kanë qënë qeshtje kontesuase pronësore 

dhe ka menagjuar me këto prona në bazë të kërkesave të palëve. Andaj edhe nga deklarimi i të 

dëmtuarës në shqyrtimin gjyqësor u vërtetua fakti se Agjensia ka pasur kompetencë që nga viti 

2004 në admistrimin e pronës paluajtshmerinë – banesën e cila gjendet në Suharekë adresë “B. 

...” Ll. .. nr. banesës .,  e cil paluajtshmëri ishte uzuarpuar në mënyrë të kunërligjshme nga i 

akuzuari, nga se me vendimin e dëmtuarës me shenjë HPCC/D/../2003/C të dt.12.12.2003 ju 

kishte njohur e drejta legjitime e riposedimit të palujtshmërisë parashruesit të Kerkesës S. Gj. 

palujtshmëria kontesutes, ndërsa me vendimin e  të dëmtuarit me shenjën HPCC/REC/../2004/ 



 Numri i lëndës: 2018:045851 
 Datë: 19.08.2019 
 Numri i dokumentit: 00464455 
 

4 (6)  

   
2
0
1
8
:0
4
5
8
5
2

 

të dt. 09.12.2004 të akuzuarit ju kishte refuzur kërkesa pasi nuk kishte mundur të ofronte prova 

si pronar i kesaj plujtshmerie. 

 

E dëmtuara në bazë të kompetencave ligjore ka ndërmarrë procedurat e  lirimit të kësaj 

prone nga i akuzuari si uzurpuesi i saj, duke bërë inspektimin e kësaj prone duke konstatuar 

faktin se uzurpuesi i paligjshëm i pronës nën menagjim të saj është i akuzuari R. K., duke e 

vërtetuar këtë fakt përmes raporteve te inspektimeve të të dëmtuarit, të datave 12.11.2015, dhe 

01.02.2016. Ketë fakt te uzurpimit të paligjshëm të palujtshmerise e thekson edhe i vete i 

akuzuari se prej pas luftës e deri më tani e ka shfrytëzue palujtshmerinë duke pretenduar se ka 

qenë e tij, edhe pse kërkesa nga ana e të dëmtuarit ju ka refuzuar dhe palujtshmerinë e ka 

shfrytëzuar pa ndonjë  pëlqim apo marrëveshje më të dëmtuarin. 

 

Faktin  e uzurpimit të paligjshëm të kësaj palujatshmërie e dëmtuara e ka konstatuar 

dhe vërtetuar edhe me ndërmarrjen masave për dëbimin e akuzuarit nga palujatshmëria në fjalë, 

duke lëshuar udhërat për lirimin e saj me raportet e dëbimeve të datave 14.11.2014 dhe 

23.10.2015, duke e vërtetuar faktin se i akuzuari dy hërë radhazi  i ka hequr vulat e plombimit 

nga ana e  të dëmtuarit dhe ja ndërruar qelast e kasaj banese në mënyrë të kundëligjshme, duke 

e vërtetuar ketë fakt me veprimet e zyrtarve kompetent të të dëmtuariës, me rastin e 

inpektimeve të bëra të  datave 12.11.2015, dhe 01.02.2016, nga ana e përsonave kompetent të 

të dëmturit. 

 

Gjithashtu gjykata konstatoi faktin  se i akuzuari është dëbuar nga paluajtshmëria e 

uzuarpuar dhe lirimin nga sendet e tij si dhe blompimin e të njejtë nga  e dëmtuara, dhe 

njoftimin se paluajtshmeria është nën menagjim të KPA-së, të vërtetuar me 

fotodokumentacionin e bashkangjitur shkresave të lëndës që mbajnë datën 28.10.2015. Pas 

njoftimi nga e dëmtuara se për shfrytëzimin e kësaj paluajtshmerie duhet që shfrytëzuesi të 

përpilojë kontratë mbi qiranë më të dëmtuarin të njëtën paralajmërim i akuzuari nuk e ka 

përfillur dhe me dt.12.11.2015 dhe 01.02.2016 të njejtën e ka ri uzurpuar duke dëmtuar vulat e 

plombimit të vendosuara nga e dëmtuara dhe  e ka ndrruar cilindrin (qelësi) i dërës pa lejen e të 

dëmtuarës. Po ashtu ky fakt vërtetohet edhe nga deklarata e të akuzuarit, duke deklaruar se 

vendimeve dhe masat e ndermarrura nga i dëmtuari nuk ju kam përgjegjur, gjithnjë duke 

pretenduar se këtë palujatshmeri e ka blerë para luftës, por që me asnjë provë nuk ka mundur të 

argumentoj kete fakt ndaj të dëmturës që ka adminstraur ketë paluajtshmeri. 

 

Faktin se i akuzuari ka uzurpuar pronën e paluajtshme  në mënyrë të paligjshme, 

gjykata e ka vërtetur me provën materiale që vetë i akuzuari ja prezentuar gjykates, duke lidhur 

kontrate mbi shitblerjen e pluajtshmërisë që e kishte uzurpuar, e përpiluar në zyrën noteriale në 

Suharekë, me numër LRP....../2016 me nr. të ref...../2016 e përpiluar tek noteri M. J. –

Suharekë, të dt. 09.11.2016 në mes të palëve : S. (V.) Gj. dhe A. (R.) K.. 

 

Gjykata konstatoi dhe gjeti se pas administrimit të provave dhe vërtetimin e fakteve me 

provat e lartëcekuar të cilën në tërësi gjykta i’a fali besimin si të pakontestueshme  nga ana e te 

akuzuarit, pasi që u vërtetua  në mënyrë të plotë dhe të pa dyshimtë  se në veprimet e të 

akuzuarit qëndrojnë elementet e veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme të 

paraparë në nenin 332 parag. 2 nën parag. 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 04L-

082  (KPRK), nga se i kuzuari me dashje i ka ndërmarrë veprimet e kundërligjshme nga data e 

pavërtetuar e deri më dt. 12.11.2015, duke e uzurpuar pronën e personit tjetër e cila gjendet në 

rr. “B. ...” l.. ... –bansea nr.. në Suharekë, në ketë rast pronën e administruar nga i dëmtuari, pa 

autrizim paraprak të saj, në atë mënyrë duke hequr vulat e plombuara dhe duke ndrruar  brvën e 

qelsit të banesës, duke e shfrytëzuar për nevoja të tij të ndryshme familjare, dhe ate pa pëlqimin 
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dhe kontrate  shfrtëzimin e saj, duke e dituar se prona/ paluajtshmëria i është nënshtruar 

dëbimit me vendim të të dëmtuarit (AKP) , dhe se i njejti më parë dy herë u dëbuar nga 

paluajtshmëria  nga ana  e zyrtarev të  të dëmtuarit (AKP). 

 

Gjykata nuk ka mundur të i’a pranoj dhe vërtetoj pretendimin e të akuzuarit se 

paluajtshmërinë e ka blerë para luftës, pasi që me asnjë provë nuk ka mundur argumentoj se ka 

pasur të drejtën e ligjshme  për ta shfrytëzuar atë, dhe se deklarimi i tij se nuk e ndien vetën 

fajtor, pasi qe paluajtshmeria ka qenë e blerë më parë, deklarimit të këtill nuk ja fali besimin 

dhe e konsideroi si shmangie nga përgjegjësia penale, pasi që ishte në kundërshtim më të gjitha 

provat personale dhe materiale të adminstruara nga gjykata, si me vetë provën materiale të 

parashtruar nga i akuzuari ku paluajtshmërinë/ banesën e kishte blerë nga pronari legjitim me 

dt. 09.11.2016. 

 

Andaj gjykata në bazë të vlersimit të të gjitha provave një nga një dhe të duke i 

ndërlidhur gjitha së bashku e ka gjetur dhe e ka shpallur fajtor të akuzuarin, duke i shqiptuar 

dënimin sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nga se në veprimet e tij formohen elementet e 

veprës penale uzurpimi i paligjshëm i  pronës së paluajtshme, në të cilat prova nuk ka mundur 

ti kundërshtoj në shqyrtimin gjyqsor me asnje provë te vetme për veprën penale që i vihet në 

barrë. 

 

Sai përkët fajsisë gjykata ka gjetur se të i akuzuari ka ekzistuar dashja që veprën penale 

të përshkruar si më lartë në dispozitivin e këtij aktgjykimi, ndërsa gjatë procedurës  penale nuk 

janë paraqitur rrethana që e përjashtojnë përgjegjësinë penale të akuzuarit kështu që i akuzuari 

u shpall fajtor dhe është penalishtë përgjegjës.  

 

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

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

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

nuk  ka qenë i dënuar më parë, se ka treguar sjellje korrekete dhe ka qenë bashkëpunues me 

gjykatën, se paluajtshmerinë e uzurpuar e ka shfrytëzuar per nevoja familjare, ndërsa rrethana 

rënduese gjykata nuk gjeti. 

 

Për këtë vepër penale është paraparë denimi me burg  prej tre(3) muajve deri në tre (3) 

vite, i akuzuari u gjykue me dëmin prej 6 muajve me burg me kusht, me bindjen se ky dënim 

është në përputhshmëri të plotë me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale dhe 

përgjegjesisë penale të akuzuarit dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë 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 Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK). 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi ne nenin 450 parag. 3 të të Kodit të 

Procedurës Penal të Republikës së Kosovës ( KPPRK), ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor 

në shumën prej 20 Euro u caktua duke pasur parasysh zgjatjen dhe 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. 
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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 lartëcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

             GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

                  Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

                            P.nr. 495/17 të dt.09.07.2019 

 

 

 

     Procesmbajtjësja                   G j y q t a r i  

      Albina Loshi                            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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


