
 

 

1 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                           

                                                                                                                                      P.nr.489/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Rrahman 

Beqiri, me procesmbajtëse Selvije Kostërci, në lëndën penale ndaj të akuzuarit: Z.P. nga ..., për 

shkak të veprave penale: I. Pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme, të parashikuar nga neni 

259 par. 1 i Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (tutje: KPPK), dhe, II. Heqja apo dëmtimi i 

vulave zyrtare ose i shenjave, të parashikuar nga neni 322 par. 1 të KPPK-së, sipas Aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.339/2012, datë 

16.06.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e publik me datë 15.03.2019, 02.04.2019, 

16.05.2019 dhe 28.06.2019 në prezencën e Prokurorit të Shtetit Natasha Tanic dhe të akuzuarit, me 

datë 02.07.2019 shpalli publikisht, ndërsa me datë 26.07.2019 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I akuzuari: 

Z.P., nga i ati L., e ëma N., e vajzërisë I., i lindur me datë data e lindjes... në fshatin M., komuna e 

..., tani me vendbanim në adresën Rr. “N.M.” pn., ..., komuna e ..., i martuar, baba i ... fëmijëve, 

pensionist i parakohshëm i T., i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal numri personal..., 

shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës.  

I 

ËSHTË FAJTOR 

sepse, 

Nga data 06.03.2012 e deri me datë 25.08.2017, i akuzuari në mënyrë të kundërligjshme ka 

uzurpuar pronën e paluajtshme të personit tjetër – banesën në sipërfaqe 45 m/2, e cila gjendet në T., 

në Rr. “Sh.” nr. E.., në të cilën pronë të drejtën e shfrytëzimit e ka V.P., e cila pronë ka qenë nën 

administrimin e Agjencionit Kosovar të Pronës.  

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 259 par. 1 të 

KPPK-së.  

 

Andaj, Gjykata në bazë të nenit  1, 3, 6, 11, 15, 31, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 64, të KPPK-së, dhe nenit 

365, 450, 463 të KPP-së, e:  

 

GJYKON 

 

1. Dënim me burgim me kusht ne  kohëzgjatje prej katër (4) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit, në afat 

prej një (1) viti, nga plotfuqishmëria e këtij Aktgjykimi. 
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2. Obligohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 40€, ndërsa në 

emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.    

 

3. Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civilo juridik.                          

II 

 

Në mbështetje të nenit 363 par. 1 nënpar 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (tutje: KPP). 

REFUZOHET AKUZA 

se, 

Me datë 06.03.2012 ka hequr vulën zyrtare të vendosur nga zyrtarët e autorizuar të HPD/Agjencia 

Kosovare e Pronës, me qëllim të sigurimit të objektit, e cila gjendet në Rr. “Sh.”, nr. E.., në T., 

komuna e ..., e cila vulë është vendosur me datë 02.03.2012, me shenjën e KPA-së nga zyrtarët e 

AKP-së të cilët kanë ekzekutuar urdhrin për dëbim, pronë kjo nën administrimin e AKP-së. 

 

Me çka kishte për të kryer veprën penale: Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, të 

parashikuar nga neni 322 par. 1 të KPPK-së.  

 

Shpenzimet e procedurës për këtë pikë të aktgjykimit mbulohen nga mjetet e kësaj gjykate. 

 

Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civilo 

juridik.                          

  

                                                                  A r s y e t i m   

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur Aktakuzë PP.II.nr 

339/2012  të datës 16.06.2016, ndaj të akuzuarit Z.P., për shkak të veprave penale: I. Pushtim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme, të parashikuar nga neni 259 par. 1 i KPPK-së, dhe, II. Heqja 

apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, të parashikuar nga neni 322 par. 1 të KPPK-së.  

 

Gjykata kishte lëshuar Urdhër ndëshkimor ndaj të akuzuarit për këto vepra penale, mirëpo i njëjti, 

brenda afatit ligjor kishte ushtruar kundërshtim.  

  

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësorë me datë 15.03.2019, 02.04.2019, 

16.05.2019 dhe 28.06.2019 ashtu që në këtë seancë i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale. Në seancën e datës 15.03.2019 prokurori i shtetit është tërheq nga ndjekja penale ndaj të 

akuzuarit, për veprën penale: Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, të parashikuar nga 

neni 322 par. 1 të KPPK-së, me arsyetimin se kjo vepër është përfshi në parashkrim absolut. Tutje 

në këto seanca janë administruar provat materiale dhe palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 
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Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pasi që në shqyrtimin gjyqësor nga ana e 

të pandehurit janë prezentuar provat e reja dhe nga ana e Agjencisë kosovare për krahasim dhe 

verifikim të pronës janë plotësuar të dhënat për këtë lëndë, ashtuqë në përputhje me këto prova do ta 

precizoj përshkrimin e gjendjes faktike, ashtuqë përshkrimi i precizuar duhet të jetë: nga data 

06.03.2012 e deri me datë 25.08.2017, i akuzuari, në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën 

e paluajtshme të personit tjetër – banesën, të cilën në shfrytëzim e ka V.P., e martuar Gj., e cila 

pronë ka qenë nën administrimin e KPA. Konsideroj se me provat e administruara është vërtetuar se 

i pandehuri e ka kryer veprën penale, andaj i propozoj gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta 

dënoj sipas ligjit.   

 

I akuzuari Z.P. në fjalën përfundimtare deklaroi se prej datës që prokuroria më ka akuzuar, unë 

vazhdimihst e kam paguar qiranë dhe aty janë të gjtiha pagesat  si në emrin tim ashtu edhe në emrin 

e vajzës S.P. Konsideroj se nuk jam fajtor, për arsye se unë kam pasur marrëveshje me të dhe me 

dhëndrrin e saj e kam blerë këtë banesë, andaj i propozoj gjykatës që të merr akgjykim lirues.  

 

Provat e administruara: 

Gjykata gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike ka bërë administrimin e provave si në vijim: Skresat e kallzimit penale me ref. 00420/12/ms, 

datë 16.03.2012; Raporti ditor i terenit i datës 06.06.2012 i  Agjencisë Kosovare të Pronës; Vendimi 

i garantuar me nr. DS301244 i datës 14.02.2003; Kërkesa për administrim pas vendimit HPCC e 

datës 25.07.2006; dy fotografi të datës 06.03.2012; Përgjigja e komunës së Mitrovicës nr.15-942/03-

0045545-2, e datës 19.06.2019; Shkresa e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të 

Pronës nr. Ref.00579/19/ad datë 28.05.2019; Aktvendimi nr.34 datë 09.10.1984 i lëshuar nga 

Organizata Punonjëse Miniera e Flotacioni “Trepça”, bashkë me kontratën e lidhur në mes të 

RHMHK-Trepça D.D. dhe V.P., e datës 10.03.1993; Autorizimi nr.4958/2018 datë 17.05.2018 i 

nënshkruar në Zyrën e Noterit Xh.V. në ... 

 

Në shqyrtimin gjyqësor, pas administrimit të provave, i akuzuari Z.P., pasi që gjykata e ka njoftuar 

me drejtat e tij ka zgjedhur që të mos deklarohet.  

 

Vlerësimi i gjykatës për pikën I të dispozitivit të aktgjykimit: 

Gjykata, pasi ka administruar provat materiale, pretendimet e palëve, ka arritur të vërtetoj përtej çdo 

dyshimi të bazuar se i akuzuar ka kryer vepren penale për të cilat është akuzuar, si nën pikën I të 

dispozitivi të këtij akgjykimi.  

 

Për gjykatën nuk ishte kontestues fakti se e dëmtuara V.P. ishte poseduese, respektivisht 

shfrytëzuese e paluajtshmërisë – banesën në sipërfaqe prej 45 m/2, e cila gjendet në Rr. “Sh.”, nr. 

E., në T. Kjo vëretohet nga Aktvendimi nr.34 datë 09.10.1984 i lëshuar nga Organizata Punonjëse 

Miniera e Flotacioni “Trepça”, nga ku shihet se kjo banesë i është ndarë në shfrytëzim në atë kohë 

të dëmtuarës V.P., sidhe kontrat e lidhur në mes të RHMHK-Trepça D.D. dhe V.P., e datës 

10.03.1993, për shfryëzimin e kësaj banese. Poashtu, nga Shkresa e Agjencisë Kosovare për 

Krahasim dhe Verifikim të Pronës nr. Ref.00579/19/ad datë 28.05.2019 (tutje: Shkresa e AKKVP e 

dt.28.05.2019), vërtetohet se kjo e drejtë e shfrytëzimit në këtë banesë, të dëmtuarës i ishte njohur 

me vendim të Agjencisë që nga data 27.06.2003. Këtë fakt nuk e ka mohuar as i akuzuari, i cili në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se unë e kam paguar rregullisht qiranë për këtë banesë dhe se tani 

unë kam marrëveshje me të dëmtuarën dhe dhëndrrin e saj, ku prej tyre e kam blerë këtë banesë.   
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Nuk ishte kontestuese as fakti se i akuzuari Z.P. ishte në posedim faktik të kësaj banese. Ky fakt 

vërtetohet nga Raporti ditor i terenit i datës  06.06.2012, i Agjencisë Kosovare e Pronës, nga ku 

konstatohet se, me datën 06.03.2012 në ora 14:20, me rastin e inspektimit të kësaj prone – banese 

është vërejtur se kjo pronë është riuzurpuar nga Z.P., pa lejen e AKP-së. Gjykata i ka besuar këtij 

raporti ngase i njëjti gjen mbështeje edhe në shkresat e tjera dhe konkretisht në Shkresën e AKKVP 

dt. 28.05.2019, ku konstatohet se i akuzuari Z.P. për një periudhë të caktuar ka lidhur kontratë me 

AKP për shfrytëzimin legal të kësaj banese me qera.  Edhe i akuzari në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se rregullisht e kam paguar qiranë, çka nënkupton se ai ka qenë në posedim faktik të asaj 

banese.  

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari e shfrytëzonte këtë paluajtshmëri – 

banesë mbi ndonjë bazë juridike apo e kishte uzurpuar. Nga analizimi i shkresave të lëndës gjykata 

ka ardhur në përfundim se i akuzuari nuk kishte ndonjë drejtë mbi bazën e të cilës e shfrytëzonte 

këtë paluajtshmëri. Pra, këtë banesë e shfrytëzonte në menyrë ilegale që nga data 06.03.2012, kur  i 

akuzuari ishte hasur në këtë banesë me rastin e kontrollimit që i kishin bërë inspektorët e AKP-së.   

 

Kjo për faktin se i akuzuari nuk ishte pronar i asaj banese, ndërsa nga analizimi i shkreave të lëndës, 

konkretisht nga provat e sipërcituara, e dëmtuara e kishte të drejtën e shfrytëzimit të asaj banese, e 

për të cilën kishte edhe kontratë. Ndërsa që kjo e drejtë, të njëjtës, pra të dëmtuarës,  i ishte 

konfirmuar edhe me vendimin e AKP-së, në vitin 2003. Për rrjedhojë, i akuzuari nuk kishte 

prezentuar asnjë provë që do të vërtetonte të kundërtën e kësaj që u theksua, respektivisht të 

vërtetonte pretendimin e tij se këtë pronë kishte të drejtë ta shfrytëzonte.   

 

Për më tepër, nga Raporti ditor i terenit i datës i AKP-së, i datës 06.06.2012 është konstatuar se me 

rastin e inspektimit të kësaj prone, është vërejtuar se kjo pronë – banesë është riuzurpuar nga Z.P.  

Edhe i akuzuari në fjalën përfundimtare në një mënyrë e pranon se ajo pronë nuk ka qenë e tij, kur 

deklaron se unë vazhdimisht e kam paguar qeranë dhe se unë kam pasur marrëveshje me atë, fjala 

është për të dëmtuarën, për ta shfrytëzuar dhe se atë pronë e kam blerë.  

 

Gjykata, u ka besuar provave materiale që janë administruare në këtë rast. Sa i përket raporteve dhe 

shkresave të lëshuara nga AKP-ja në lidhje me këtë pronë-banesë gjykata i ka pranuar ato si të 

pranueshme, të ligjshme dhe me vlerë provuese, sepse janë lëshuar nga organet kompetente me 

numër të protokollit, të vulosura dhe në përputhshmëri njëra me tjetrën, janë lëshuar nga organi 

publik kompetent dhe të gjitha këto raporte i referohen pronës, respektivisht banesës që është objekt 

i kësaj aktakuze si dhe janë siguruar në përputhje me dispozitat e KPP-ës. Këto raporte sipas 

vlerësimit të gjykatës, i kanë provuar faktet kryesore që kanë të bëjnë me të drejtën e shfrytëzimit të 

asaj prone nga e dëmtuara dhe shfrytëzimin ilegal të saj nga i akuzuari. Ndërsa që nuk ka pasur 

kundërshtime nga ana e palëve në lidhje me ligjshmërinë, provueshmërinë e këtyre provave.  

 

Nga të gjitha këto, gjykata ka ardhur në përfundim se i akuzuari në mënyrë të vazhdueshme nga 

data 06.03.2012 e ka shfrytëzuar këtë pronë dhe atë pa ndonjë bazë juridike, respektivisht në 

mënyrë ilegale.   

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, pasi që në bazë të provave të administruara u vërtetua në mënyrë të pakontestueshme se 

në veprimet e të akuzuarit janë përmbushur të gjitha elementet e përgjithshme dhe të veçanta të 

veprës penale: Pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga nenin 259 par. 1 i KPPK-së. Në 
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këtë dispozitë është përcaktuar se: “Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme e pushton pronën e 

paluajtshme të personit tjetër apo një pjese të saj dënohet me gjobë apo me burgim deri në një vit”  

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë, përtej çdo dyshimi vërtetohet se i akuzuari  

kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale, ashtuqë, pa ndonjë bazë juridike 

kishte hyrë në banesën në fjalë, duke u vendosur në të, dhe duke e shfrytëzuar. Po ashtu, gjykata 

gjen se, veprimet e të pandehurit të përshkruara si me lartë, pra uzurpimi i asaj pronë, ka qenë 

haptazi i kundërligjshëm, dhe se, gjykata rikujton se veprimet e të pandehurit në këtë rast janë të 

sanksionuara me ligj si vepër penale të përcaktuara si: Pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme 

nga nenin 259 par. 1 i KPPK-së, e për të cilën vepër me të njëjtin nen është përcakuar edhe 

sanksioni penale dhe atë, dënim me gjobë apo me burgim deri në një vit.  

 

Përveç elementeve të përgjithshme, gjykata gjen se në veprimet e të akuzuarit, janë përmbushur 

edhe elementet e veçanta të veprës penale. Kjo për faktin se i akuzuari në këtë rast kishte vepruar 

me dashje direkte, kjo për faktin se ai ishte i vetëdijshme se prona nuk ishte e tij, ngase më herët 

kishte pasur kontratë me AKP për shfrytëzimin e saj me qera. Pra, i akuzuari edhe pse e dinte se ajo 

pronë-banesë nuk i përket atij dhe nuk ka ndonjë bazë jurdike apo ligjore, qoftë kontratë apo formë 

tjetër, ai kishte filluar shfrytëzimin e saj. Poashtu, vetë fakti se bëhet fjalë për banesë, atëherë është 

fakt notor se kemi të bëjmë me pronën të paluajtshme. Ndërsa, që nga provat e adminstruara e të 

cituara më lartë, është vërtetuar se i akuzari nuk ishte pronar, ndërsa që të drejtën e shfrytëzimit të 

saj e kishte e dëmtuara V.P., çka do të thotë se kemi të bëjmë me pronën e personit tjetër.  

 

Gjykata e ka vlerësuar edhe autorizimin me nr. 4958/2018 të nënshkruar nga e dëmtuara V.P. në 

zyrën e Noterit Xh.V. në ..., përmes të cilit e ka autorizuar të akuzuarin që të ndërmarr veprimet për 

plotësimin e dokumentacionit sa i përket pronës në fjalë. Megjithatë, gjykata konstaton se ky 

autorizim është dhënë me datë 17.05.2018, e që është jashtë periudhës kohore për të cilën i 

akuzuarit akuzohet për uzurpim të asaj banese.  

 

Gjykata e ka vlerësuar edhe pretendimin e të akuzuarit se e kishte paguar qiranë, mirëpo nga 

shkresat e lëndës, nuk ka prova të cilat e argumentojnë këtë pretendim. Për më tepër, nga shkresa e 

AKKVP e datës 28.05.2019, është konstatuar se i akuzuari në periudhën për të cilën akuzohet 

pjesërisht e kishte shfrytëzuar atë pronë me qira në bazë të kontratës me AKP-në, pa sepcifikuar 

nëse çështjen e qirasë. Megjtihatë, gjykata konstaton se  në periudhën kur i akuzauri ka hyrë në 

banesë, ai ka hyrë pa ndonjë bazë juridke, në mënyrë ilegale dhe se në mungesë të bazës juridike i 

njëjti nuk ka pasur arsye që të paguaj qiranë.  

 

Arsyet për refuzimin e propozimeve të palëve: 

Gjykata e ka refuzuar propozimin e prokurorisë që në cilësi të dëshmitari të ftohet dhëndrri i të 

dëmtuarës D.D., për arsyen se i njëjti as nuk ka qenë pronar, as nuk ka qenë në marrdhënie 

kontraktuale në çfarëdo raporti me këtë paluajtshmëri. Aq më tepër kur dihet se objekt i kësaj 

aktakuze nuk ka qenë shitblerja e asaj prone, por uzurpimi, respektivisht shfrytëzimi ilegal i saj. 

Andaj gjykata ka konsideruar se i njëjti nuk do të ofronte asnjë informatë sa i përket objektit të 

aktakuzës.  

 

Poashtu gjykata e ka refuzuar edhe propozimin e të akuzuarit që në cilësinë e provës të 

adminsitrohet kontrata e shitblerjes e lidhur në zyrën e avokatit S.V. në ... me datë 30.07.2018 e 

lidhur në mes të D.D. si shitës në njërën anë dhe të akuzuarit Z.P. si blerës në anën tjetër, bashk me 

autorizimin e D.D. për shitjen e kësaj prone. Kjo për arsye se kjo kontratë përveç që nuk është 
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lidhur në zyrën e Noterit, ashtu siç e parasheh ligji i aplikueshëm, ajo është nënshkruar nga një 

person i tretë, konkretisht nga D.D., sipas një autorizimi, i cili autorizim nuk ishte konform 

dispozitave ligjore, ngase ky autorizim ishte nënshkruar në zyrën e një avokati në Republikën e 

Serbisë çka nuk janë plotësuar kushtet ligjore për një autorizim të tillë. Gjithashtu kjo kontratë nuk i 

përmban as elemtete e domosdoshme të një kontrata e të shitblerjes, ndërsa që data e lidhjes së kësaj 

kontrate është 30.07.2018, e që është jashtë periudhës kohore për të cilën i akuzuari akuzohet për 

uzurpim të kësaj prone. 

 

Vlerësimi i gjykatës sa i përket pikës II të dispozitivit të akgjykimit.  

Sa i përket pikës II të dispozitivi të aktgjykimit, gjykata e ka refuzuar aktakuzën për këtë pikë, 

respektivisht për veprën penale: Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, të parashikuar 

nga neni 322 par. 1 të KPPK-së, pasi që në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 15.03.2019, 

prokurori i shtetit ishte tërheq nga ndjekja penale nga kjo vepër penale, për shkak të parashkrimit 

absolut të ndjekjes. Gjykata vlerëson se prokurori i shtetit ka të drejtë që në çfarëdo faze të 

procedurës të tërhiqet nga ndjekja penale, dhe në atë rast, gjykata në kuptim të nenit 363 par. 1, 

nëpar. 1.1 të KPP-së, ka marr aktgjykim refuzues me të cilin është refuzuar aktakuza për veprën 

penale: Heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, të parashikuar nga neni 322 par. 1 të 

KPPK-së, pasiqë prokurori është tërheq nga ndjekja penale.  

 

Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit: 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 64 të KPPK-së. Gjykata, si 

rrethanë rënduese për të pandehurin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale, që gjykata ka 

vërtetuar se i pandehuri ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i aftë për t’i 

kuptuar sjelljet dhe veprimet  e tij, veprën penale e kishte kryer me dashje direkte.  

 

Gjykata, si rrethanë lehtësuese për të pandehurin ka marrë parasysh faktin se tani i akuzuari ka një 

autorizim për atë pronë, për t`i rregulluar dokumentacioni, që nënkupton se raporti i tij me të 

dëmtuarën është rregulluar, se më parë nuk ka qenë i dënuar, faktin se nuk e mohon që  e ka 

shfrytëzuar banesën, sjelljen korrekte të tij në gjykatë, gjendjen e tij ekonomke duke e ditur se është 

pensionit, e poashtu fakti se, ashtu siç konstatohet në shkresën e AKKVP dt. 28.05.2019, kjo çështje 

është mbyllur pranë AKKVP, sipas kërkesës së palës, që kjo rrethanë mund të merret si fakt se palët 

janë pajtuar për atë pronë, apo thënë ndryshe për rregullimin e dokumentacionit dhe rregulimin e 

bazës juridike për shfrytëzimin e saj.  

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe i ligjshëm, në harmoni me 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e rrezikshmërisë së veprës penale dhe me 

intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar vlerës së mbrojtur nga kryerja e kësaj vepre 

penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i tillë do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit 

nga kryerja e veprave penale në të ardhmen si dhe në rehabilitimin e tij, në parandalimin e 

personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në kompensimin e palës së dëmtuar për humbjet ose 

dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe në shprehjen e gjykimit shoqëror në raport me veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar 

në këtë mënyrë në përmbushjen e qëllimit të dënimit, të paraparë në nenin 38 të KPPK-së. 

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 të 

KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për kompensimin e 

viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 per Kompensimin e 
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Viktimave të Krimit. Ndërsa vendimin për shpenzimet e procedurës, sa i përket pikës II të 

dispozitivit të aktgjykimit, gjykata e ka marrë në bazë të nenit 454 par. 1 të KPP-së. 

 

Pala e dëmtuara është udhëzuar në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike në kuptim të nenit 463 të KPP-së. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 363, 365, 450, 453, 454 të KPP-ës nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.489/2016 dt.26.07.2019 

 

Procesmbajtësja:                                                      Gjyqtari                                                                                  

Selvije Kostërci                                                                                      

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve nga 

dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj gjykate. 


