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Numri i lëndës: 2018:059761 

Datë: 15.04.2022 

Numri i dokumentit:     02925085 

 

                                                                                                                     P.nr.2047/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm- Gjyqtarja e vetme 

gjykuese Hakile Ilazi, me Praktikanten e kësaj gjykata Liza Krasniqi, në çështjen penale 

kundër të akuzuarit I.B., për shkak ka kryer veprën penale “uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme” nga neni 332 par 2 nën par. 2.1 të KPRK-së, sipas aktakuzës: PP/II.nr.1177-

7/2017 të datës 17.08.2017 të Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, 

pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 14.04.2022 në praninë e Prokurores 

së Shtetit Albana Parduzi të akuzuarit I.B. me datë, kurse me datë 15.04.2022 përpiloi me 

shkrim këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: I.B. i lindur me datën ... me numër personal ..., nga i ati H.dhe e ëma M. e gjinis T. 

me vendbanim në Shtime rr “…” i martuar, baba i 4 fëmijëve, i pa punësuar, i gjendjes së 

dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

 ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datën 14.06.2017, në ..., në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën publike në 

sipërfaqe prej rreth 4 ari, me kulturë bujqësore, kullosë e klasës 4, parcela numër P-... zona 

kadastrale Shtime, pronë shoqërore e pyjeve, në atë mënyrë që në pronën e uzurpuar ka 

ndërtuar shtëpi të cilën e shfrytëzon për nevoja të tij të banimit, duke mbajtur pa ndonjë bazë 
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juridike me të cilën ka kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga 

neni 332 par 2 nën par. 2.1 të KPRK-së. 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 46, 47, 48, 49 si dhe në bazë të neneve 

359 dhe 365 të KPPRK-së,  të akuzuarit i: 

                                                       

                                                         GJ Y K O N 

                                    D E N I M  M E  KUSHT 

 

Të pandehurit I.B. i cakton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj i cili dënim nuk 

do të ekzekutohet nëse i pandehuri në periudhën kohore prej 1 (një) vite nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale.  

 

 E dëmtuara Kuvendi Komunal Shtime,  për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest civil. 

Lirohet i akuzuar  nga  shpenzimet e paushallit gjyqësor si dhe shpenzimet  për kompensimin e 

viktimave të krimit. 

                                                        A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën  PP/II.nr.1177-7/2017 të datës 17.08.2017, ka 

ngarkuar të akuzuarin I.B., për shkak ka kryer veprën penale “uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme” nga neni 332 par 2 nën par. 2.1 të KPRK-së, duke propozuar që i akuzuari të 

shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale mbajti shqyrtimin gjyqësor me daten 14.04.2022 

në të cilën përfaqësuesi i akuzës-prokuroria e shtetit, lexoj aktin akuzues, dhe gjyqtarja  pasi që 

u bind se i pandehuri e ka kuptuar akuzën, konform nenit 246 par. 4 dhe përkundër 

paralajmërimit për nenet 325 dhe 323 të KPPK-së, të pandehurit i ofroj mundësinë të pranojë 

fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm. 

I akuzuari I. B. ne shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale e 

cila iu vihet në barrë sipas të gjitha pikave te saj, duke shprehur keqardhje dhe është penduar 
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thellë, duke shtuar se shtëpinë e ka ndërtuar me ndihmën e vullnetit të mirë të njerëzve pasi që 

kushtet ekonomike i ka të vështira, të cilën shtëpi i ka ndërtuar  në  vitin 2013-2014, në 

theksimet e tije i njëjti shton se  babai i tij i kishte thënë që e ka blerë pronën mirëpo nuk kanë 

dokumentacion. Ka deklaruar se është hera e parë që ka kryer një vepër të tillë penale duke i 

premtuar gjyktës që nuk do të kryej vepra të tilla penale, e lut gjykatën që të më shqiptoj një 

dënim sa më të butë , pasi që nuk ka te ardhura dhe është mbajtës i familjes dhe deri para 3 

viteve ka qenë shfrytëzues i ndihmës sociale mirëpo që 3 vite ia kanë ndalur  ndihmën sociale. 

 

Prokurori i Shtetit nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga te pandehurit me qene se një 

pranim i tille është bere konforme dispozitave ligjore te nenit 248 te KPPK-se, pra ne mënyre 

vullnetare nga i cili ka mbështetje ne te gjithat provat dhe shkresat qe përmban aktakuza, i 

propozoj gjykatës qe ta këtë parasysh pranimin e fajësisë, dhe ti dënoj sipas ligjit me një dënim 

qe do te arrihet qëllimi i dënimit. 

 

Me që i pandehuri ka pranuar fajësinë gjyqtarja e vetëm gjykuese ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 KPPK-së i pandehuri 

i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i 

pandehuri, pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit dhe në provat tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës siç 

janë: certifikata mbit të drejtat e pronës e datës 22.06.2017, fotografitë si dhe kopja e planit. 

 

 Me qenë se i akuzuari e ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, andaj gjyqtarja konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është 

e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

  Duke vlerësuar në aspektin juridik gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale  uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332 par 2 nën par. 2.1 të KPRK-së, meqë me datë, vend dhe kohë siç 

është përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi te pandehurit me veprimet e tyre 

në kundërshtim me dispozitat ligjore kane kryer veprën penale e cila ju vihet në barrë. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarit, Gjykata vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit 73 dhe 74  të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht lehtësuese 

përkatësisht që në shqyrtimin gjyqësor i pandehuri ka pranuar fajësinë, rrethana lehtësuese 
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pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale të kryer, si dhe gjendjen e dobët ekonomike të 

akuzuarit, baba i 4 fëmijëve, përkatësisht  mbajtës i familjes,  ndërsa në rastin konkret nuk gjeti 

ndonjë rrethanë  rënduese përveç që vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit si 

dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur  se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

akuzuari në të gjitha fazat e procedurës penale ka bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi 

i përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-së përkatësisht dënimi i shqiptuar 

është plotësisht i justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe 

të autorit të saj, që do të shërbej në parandalimin e kryeseve nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen (preventiva speciale) si dhe do të arrihet qëllimi  që ti përmbaj personat e tjerë nga 

kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale).  

 

Sipas nenit 458 të KPPK-ës i dëmtuari për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest civil. 

Vendimi për lirimin nga shpenzimet për të akuzuarin  e lartcekur është bërë në bazë nenit 453 

par 4 të KPPRK-së,  pasi që i njëjti është i gjendjes së dobët ekonomike, pagesa  e   

shpenzimeve procedurale nga ana e të akuzuarit do ta rëndonte edhe më shumë gjendjen e tij 

ekonomike. 

Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                  Departamenti Përgjithshëm-  

                                   P.nr. 2047/17 datë 15.04.2022 

 

 

Procesmbajtësja                                    Gjyqtarja 

Liza Krasniqi                                       Hakile Ilazi 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 


