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Numri i lëndës: 2022:093544 

Datë: 12.12.2022 

Numri i dokumentit:     03741828 

                                                                                                                            P. nr. 128/22 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-DEGA KAÇANIK, Divizioni Penal, gjyqtarja 

Zajrete Muhaxheri,  me sekretaren juridike  Indira Beqa,  punëtore e kësaj gjykate, në çështjen 

penale kundër të pandehurve: M.V dhe R.V nga Hani Elezit,  për vepër penale në bashkryerje, 

Uzurpim i paligjshëm i pronës se paluajtshme  nga neni 320 par. 1lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së,  sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II/nr. 666/22 të datës 10 

Maj 2022, duke vendosur sipas kërkesës së të pandehurit M.V,  të ushtruar përmes mbrojtësit të 

tij me autorizim av.E. A., me të cilën ka kërkuar hudhjen e aktakuzës, jashtë shqyrtimit 

gjyqësor, me dt.12.12.2022  merr këtë , 

 

 

A K T V E N D I M 

  

 

APROVOHET kërkesa për hudhjen e aktakuzës , e parashtruar nga I pandehuri M.V  përmes 

mbrojtësit me autorizim, av. E. A ,  si e bazuar. 

 

HUDHET  aktakuza e prokurorisë Themelore Ferizaj  PP.II/nr. 666/22  e datës 10.05.2022  

dhe pushon procedura penale ndaj të pandehurve: M.V dhe R.V  nga Hani Elezit,  për vepër 

penale në bashkryerje, Uzurpim i paligjshëm i pronës se paluajtshme  nga neni 320 par. 1 të 

KPRK-së . 

 

I dëmtuari H. V , për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhezohet në kontest civil. 
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A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore Ferizaj ka parashtruar aktakuzen PP.II/nr.666/22  të datës 10.05.2022  

kundër të pandehurve: M.V dhe R.V  nga Hani Elezit,  për vepër penale në bashkryerje, 

Uzurpim i paligjshëm i pronës se paluajtshme  nga neni 320 par. 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së .  

 

Ne bazë të kësaj aktakuze gjykata  ka caktuar shqyrtimin fillestar më dt. 17.10.2022  me të cilin 

rast, pas prezentimit te aktakuzës nga prokurori i  shtetit Ardian Emini,  të pandehurit, secili 

veq e veq, janë deklaruar të pafajshëm për veprën penale për të cilën akuzohen. 

 

Gjykata i ka udhëzuar të pandehurit,  se konform nenit  245 par. 6  te KPP-së, para shqyrtimit 

te dytë,  duhet të paraqesin  kundërshtimin e tyre për provat e cekura në aktakuzë, të paraqesin 

kërkesë për hudhjen e aktakuzës nëse është e ndalur ligjërisht dhe të paraqesin kërkesë për 

hudhjen e aktakuzës për shkak të mospërshkrimit të veprës penale sipas ligjit.  

 

I pandehuri M.V, përmes mbrojtësit të tij të autorizuar,av.E. A, me dt.02.11.2022, ka 

parashtruar pranë kësaj gjykate, Kërkesë për hudhje të aktakuzes, përmes  te ciles kanë kërkuar 

nga gjykata qe të nxjerr Aktvendim për hudhje te aktakuzës , me arsyetimin se në veprimet e të 

pandehurit M.V,  por as në bashkryerje me të pandehurin R.V,  nuk formësohen elementet e 

veprës penale, e cila i vihet ne barrë sipas aktakuzës, por që në rastin konkret kemi të bëjmë me 

raport juridiko-civil.  

 

Gjykata e njoftoi Prokurorinë me kërkesën e të pandehurit, M.V, me të cilin rast Prokuroria 

nuk ka dhënë ndonjë përgjigje.  

 

Në rastin konkret, gjykata,  me rastin e shqyrtimit të kërkesës së të pandehurit M.V, ka verejtur 

se: i dëmtuari në këtë çështje penale dhe atë H.V, me dt.13 gusht 2019 ka parashtruar pranë 

kësaj gjykate padi, me të cilën ka kërkuar kompenzimin e dëmit dhe ndalimin e cënimit te së 

drejtës për shfrytëzimit  të palujtshmërisë , kundër të paditurve: F. V, M.V dhe R.V.. Padisë, si 

provë, i janë bashkangjitur edhe çertifikatat për vërtetimin e pronësisë të lëshuara nga AKK-
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Njësia në Hani Elezit .  Të paditurit, në këtë rast të pandehurit, kanë parashtruar  përgjigje në 

padi, me të cilën kanë kërkuar nga gjykata që padia te hedhet poshtë si e palejueshme ose ne te 

kunderten të refuzohet, me arsyetimin se lidhur me të njejtën çështje është duke u zhvilluar 

procedurë tjetër  civile-gjyqësore siap lëndes C.nr.261/20. 

 

Gjykata verejti se me dt.04. Qershor 2020 pranë kësaj gjykate, poashtu është parashtruar nje 

padi për lirimin e pronës dhe kompenzim dëmi,e parashtruar nga paditësi H.V ndaj te paditurve 

M.V dhe R.V.   

 

Nga evidenca e gjykatës, konstatohet se këto konteste gjyqësore civile ende nuk kanë 

përfunduar, por nga shkresat e tyre gjykata vërejti se, të pandehurit dhe I dëmtuari janë në 

contest gjyësor civil që nga viti 2019, kur edhe është bërë regjistrimi I kësaj palujtshmërie në 

emër të dëmtuarit, (edhepse pse e njejta ishte në posedim  të pandehurve), për shkak të 

kundërshtimit të bazës ligjore të regjistrimit te kësaj palujtshmerie nga ana e të pandehurve, me 

arsyetimin se asnjeherë nuk është bërë ndonjë ndarje fizike e kësaj palujtshmërie. 

 

Gjykata poashtu vërejti se, lidhur me të njejten pronë të paluajtshme, Prokuroria Themelore 

Ferizaj, me dt.25 qershor 2020 ka pushuar hetimet e filluara nga kallëzimi penal I të dëmtuarve 

H.V dhe N. V.,  ndaj te pandehurve M.V dhe R.V, me arsyetimin se në rastin konkret kemi të 

bëjmë më çështje civile juridike  

 

Prandaj gjykata,  me rastin e shqyrtimit të kërkesës së të pandehurit, M.V dhe pas analizimit te 

veprës penale,  erdhi në përfundim se kërkesa e të njejtit,  është e bazuar, meqë ne rastin 

konkret pavaresisht faktit që i dëmtuari H.V, është pronar i pronës së paluajtshme , me shënime 

si në aktakuzë,  duhet patur parasysh se ekziston pretendimi I të pandehurve, lidhur me 

kundershtimin e  bazës ligjore të regjistrimit te kësaj palujtshmerie ne emer te paditësve, me 

arsyetimin se asnjeher nuk eshte bere ndonje ndarje fizike e kesaj njesie kadastrale, dhe  ky 

pretendim ende nuk është zgjidhur në formë të prerë nga gjykata në procedurë civile. 

 

Sipas vlerësimit të gjykatës , për të ekzistuar vepra penale,  Uzurpim I paligjshëm I pronës së 

paluajtshme sipas nenit 320 par.1 te KPRK-së,  hyrja në posedimin e pronës së paluajtshme 

duhet të jetë e paligjshme, pra pa pëlqimin e pronarit të palujtshmërisë. 
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Bazuar në të gjitha të dhënat e rastit konkret, palujtshmëria ka qenë dhe vazhdon të jetë në 

posedim të pandehurve, dhe nuk ka prova se të pandehurit e kanë dashjen që t’a pushtojnë 

pronën e huaj, por përkundrazi shihet se ata e kanë të qartë se prona në fjalë, që nga viti 2019  

është e evidentuar në emër të të dëmtuarit, por nga të dhënat e rastit vërehet se të pandehurit  e 

kundërshtojne bazën ligjore te regjistrimit të kësaj palujtsshmërie. 

 

E meqë lidhur me të gjitha këto  pretendime janë parashtruar  padi dhe përgjigje ne padi , për të 

cilen ende nuk është vendosur në mënyrë të prerë,  gjykata vlerëson se nuk ka prova te 

mjaftueshme per te mbeshtetur dyshimin e bazuar mire se të pandehurit e  kanë  kryer veprën 

penale për të cilën akuzohen, 

 

Prandaj gjykata konstaton se, në rastin konkret nuk kemi të bëjme me çeshtje penalo-juridike, 

por me çështje civilo-juridike,  e cila duhet te zgjidhet në procedurë civile , prandaj në bazë te 

nenit 253 par.1 nënpar.1.4 te KPP-se , u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

DEGA KAÇANIK 

P.nr. 128/22 date 12.12.2022 

 

 

         Gjyqtarja, 

       Zajrete Muhaxheri 

                                                                                               

 

             

    

Këshilla juridike: Kundër këtij aktvendimi është  e  lejuar ankesa në afat  prej 5 ditësh nga 

dita e pranimit.  Ankesa i  drejtohet Kolegjit  te Gjykates se Apelit  ne Prishtine permes kesaj 

gjykate. 

 


