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Numri i lëndës: 2019:229683 

Datë: 10.10.2019 

Numri i dokumentit:     00571665 

 

P.nr.1865/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZA-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale, gjyqtari Adem Shabani me procesmbajësen 

Valjeta Topalli, në çështjen penale kundër të  akuzuarit B.T nga......, për shkak të veprës 

penale Uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 paragrafi 1 të KPRK-së, 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/IInr.1281-2/2015 të dt.20.07.2017, 

pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik në prani të përfaqësuesit të akuzës-prokurorit të 

shtetit Avdullah Abedini përfaqësusit të dëmtuarës  J.D, me autorizim Av.M.P dhe i akuzuari 

B.T, me datën 10.10.2019 të njëjtën ditë shpalli këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari B.T nga fshati ......, i lindur me dt....... në të njëjtin vend, nga i ati R......e 

ëma S.... e gjinisë Z....., shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer Shkollën fillore, i 

martuar baba i tre fëmijëve me profesion ndërtimtar, i gjendjes së mesme ekonomike mbrohet 

në liri, me numër personal ........, mbrohet në liri,- 

  

ËSHTË FAJTOR 

                                                                 SEPSE: 

- me dt.08.07.2015 në kohë të pacaktuar, në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar 

pronën e paluajtshme të dëmtuarës J.D, dhe atë tokë-arën në vendin e quajtur “.......”e 

evidetuar në Certifikatën mbi të drejtat pronësisë së paluatëshme ...... në Zonën Kadastrale 

..... , në sipërfaqe  prej 01,08.15 të cilen pronë i pandehuri e shfrytëzon në mënyrë të 

kundërligjshme që nga viti 2001. 
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-Me të cilën ka kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 

333 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të  dispozitave të neneve 85 dhe 86 të KPRK-së dhe neneve 498, 

499  të KPPK-së, të akuzuarit B.T  i shqipton: 

 

VËREJTJE GJYQËSORE 

 

a) Me Vërejtje gjyqësore kryesit i bëhet me dije se ka kryer një vepër të dëmshme 

dhe të rrezikshme, që përbën vepër penale dhe nëse kryen prapë vepër të tillë, 

gjykata do të shqiptoj sanksion më të rëndë penal. 

 

b) Qëllimi i vërejtjes gjyqësore është që ti jepet kryesit qortim, duke pasur 

parasysh të gjitha rrethanat në lidhje me veprën penale, që i vihet në barrë dhe 

në rastin konkret, vërejtjes gjyqësore është e mjaftueshme për të arritur qëllimin 

e dënimit.  

 

Gjykata të dëmtuarën J.D i nga ......me vendbanim në rrugën “ ......, Republika e 

Serbisë, për realizimin e kërkesës pasuror-juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) 

€uro, dhe taksën në shumën prej 30 €uro, komfor nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm 

  

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka paraqitur aktakuzën PP/IInr.1281-2/2015 të        

dt.20.07.2017, me të cilën ka ngarkuar të akuzuarin B.T nga ...... për shkak të veprës penale 

Uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 paragrafi 1 të KPRK-së. 

  

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konfirmo nenit 245 par.1 të KPPK-së me 

dt.10.10.2019, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit 

Avdullah Abedini, përfaqësuesi i të dëmtuarës J.D, me autorizim Av.M.P dhe i akuzuari B. T. 
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Bazuar në nenin 14 të KPPRK-së është njoftuar përfaqësuesi i ti dëmtuarës av. M.P se ka të 

drejtë të flas gjuhen e vet dhe të jetë i informuar nëpërmjet përkthimit  nga përkthyes i gjykatës por 

pasi i njëjti e njeh mirë gjuhën shqipe ka hequr dorë nga sigurimi i përkthyesit. 

Gjyqtari individual në vazhdim të shqyrtimit fillestar gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari në 

afatin ligjor me kohë së bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 

Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të KPPK-

së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të akuzuarit janë respektuar, e më pas prokurori i 

shtetit ka lexuar aktakuzën ndaj të akuzuarit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i njëjti e ka kuptuar 

në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi të deklarohet mbi 

fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

I akuzuari B.T, ka deklaruar se e ndien veten fajtorë dhe e pranon fajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar si në dispozitiv të aktakuzës duke theksuar se është e vërtet se menjëherë 

pas lufte e kishte punuar dhe shfrytëzuar një tok që gjendet në fshatin e tij pronë e një serbi dhe se 

ka menduar se do të vije të kontaktoj me pronarin me te të M.... vesh por nga Janari I viti 2015 

tokën për të cilën akuzohet se e ka uzurpuar e ka liruar dhe e punon një fqinjë itij K.B dhe që nga 

atëherë askënd nuk e ka penguar dhe nuk ka dioni se personi tani që është duke e  punuar e ka blerë 

nse gjykata më shpallë fajtor të mere të gjitha rrethanat lehtësuse me rastin e shqiptimit të denimit 

pasi qe katër vete nuk është duke e punuar token për të cilën akuzohet se e ka uzurpuar. 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të KPPK-

së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë. 

 

Prokurori i shtetit Avdullah Abedini, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana 

e të akuzuarit pasi pranimi  i fajësisë është bërë komfor ligjit dhe pranimi mbështetet edhe me 

provat materiale që gjenden në shkresat e kësaj lënde dhe kërkon nga gjykata që të njëjtin ta pranoj 

si të tillë. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës J.D ,avokati me autorizim M.P në shqyrtimin fillestar pajtohet 

me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe se është e vërtet se që nga viti 2015 pronën për të 

cilën akuzohet e ka liruar dhe se ajo i’u është shitur personit tjetër me datën 19.09.2019 dhe se me 

personin q është akuzuar asnjëherë nuk ka pasur problem. 

 

Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së është e 

bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e ka bërë 

vullnetarisht duke e mbështetur  në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale në  
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deklaraten e të pandehurit dhën në polici  me dt.08.07.2015,shkresa e të dëmtuars  e dt.10.06.2015, 

Certifikat ...... në Zonën Kadastrale..... ,e dt.19.02.2013,kopja e planit e dt.19.02.2013, dhe provave-

shkresat tjera të cilat gjinden në lëndës. 

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit manifestohen të 

gjitha elementet e veprës penale penale  ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur nga neni 379 

par 2.lidhur me par 1  të KPRK-së. 

 

Gjykata pasi analizoj të gjitha faktet e kësaj çështje penale, provave që gjinden në shkresat e 

lëndë ka aplikuar dispozitat ligjore të neneve 85, 86 të KPRK-së dhe neneve  498, 499  të KPPK-së 

dhe të akuzuarit B.T,  i ka shqiptuar sanksionin penale vërejtje gjyqësore, duke pas parasysh të 

gjitha rrethanat në lidhje me veprën e kryer, pasi që për pronën që akuzohet se e ka uzurpuar i 

akuzuari tani kjo pronë i’u është shitur një pronari tjetër dhe i njëjti është i lirë dhe i qetë në 

shfrytëzimin e kjo dëshmohet nga deklarata e vetë të akuzuarit por edhen nga i dëmtuari dhe 

dëshmitari ku për këtë ka sjellë prova që gjinden në shkresat e kësaj lënde penale, e në rastin 

konkret gjykata mendon se ky sanksion penal është i mjaftueshëm për të arritur qëllimin e dënimit. 

 

Gjykata konformë nenit 463 parag.1 lidhur me par 2.të KPPK-së , të dëmtuarën J.D nga ....“ 

S.M......, për realizimin e kërkesës pasuror-juridike e ka udhëzuar në kontest civil. 

 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është 

sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6  KPPK-së dhe nenit 39 parag.1 nën par. 3.1 të 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit Nr.05/L-036.          

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.1865/17  me datë 10.10.2019 

 

 

Procesmbajtëse                                                                                                    Gjyqtari 

  Valjeta Topalli                                           Adem Shabani 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


