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Numri i lëndës: 2020:074160 

Datë: 15.01.2021 

Numri i dokumentit:     01439710 

 

 

P.nr.442/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, si gjykatë e 

shkallës së parë penale, me gjyqtaren e vetme gjykuese Mimoza Shabani, me asistimin e 

praktikantës Kaltrina Namani në cilësinë e procesmbajtëses, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit M. S. me vendbanim në rrugën “.........” nr.... në Shtime, për shkak të veprës penale 

uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 320 par. 2 nënpar.2.1 të KPRK-ës, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm e evidentuar me 

numër: PP/II.nr.621/2020 e datës 23 Qershor 2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik në praninë e Prokurorit të Shtetit, përfaqësuesit të palës së dëmtuar si dhe të akuzuarit, 

me datë 16 Dhjetor 2020 mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 15 Janar 2021, përpiloi 

me shkrim këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari:  

M. S., i lindur me datë ....... në fshatin ......... Komuna Shtime, nga i ati Sh. e ëma B. e gjinisë 

B., me vendbanim në rrugën “.........” nr.......në Shtime, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, 

prind i gjashtë fëmijëve, i papunë, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal . 

 

 

 

ËSHTË  FAJTOR 
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Sepse; 

Prej datës së pavërtetuar e deri me datë 08 Maj 2020, në rrugën “............” në Shtime, i 

pandehuri në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme në sipërfaqe prej 95 

m, të identifikuar sipas çertifikatës mbi të drejtat pronësore me numër .............., e regjistruar si 

pasuri shoqërore e pyjeve pronë e të dëmtuarës Agjensioni Pyjor i Kosovës, në të cilën ka 

filluar ndërtimin e murit me material të fortë – beton, mirëpo i është ndërprerë puna nga 

Inspektorati Komunal. 

 

- me të cilin veprim ka kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 320 pa.2 nënpar.2.1 të KPRK-së. 

-  

Andaj, Gjykata në bazë të nenit të sipër cekur dhe neneve 2, 4, 7, 8,  17, 21, 38, 39, 46, 47, 

48, 49, 69, 70 dhe 71 të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPP-ës, të akuzuarin M. S., e 

 

GJ Y K O N 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda periudhës verifikuese prej 1 (një) viti, pasi 

aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale, në të kundërtën 

gjykata do të revokoj dënimin me kusht. 

 

Obligohet i akuzuari që të lirojë pronën- parcelën e identifikuar në emër të pasurisë 

shoqërore të pyjeve sipas çertifikatës mbi të drejtat pronësore me numër P-72809093-

00008-1 ZK Shtime, me sipërfaqe prej një 95 m2, dhe të njejtën ta kthejë në gjendjen e 

mëparshme. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar Agjensioni Pyjor i Kosovës, ka hequr dorë nga realizimi i 

kërkesës pasurore - juridike. 

 

Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën 

prej 20 € /njëzetë euro/, si dhe shumën prej 30 € /tridhjetë euro/, në emër të kompensimit 

të viktimave të krimit brenda afatit prej 30 /tridhjetë/ ditësh pasi aktgjykimi të merr 

formën e prerë, ose do të bëhet përmbarimi i detyruar sipas detyrës zyrtare. 
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A r s y e t i m 

Historiku procedurës dhe aktakuza 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm Penal, me gjyqtaren e vetme 

gjykuese në çështjen penale kundër të pandehurit M. S. për shkak të veprës penale uzurpim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 320 par.2 nënpar.2.1 të KPRK-ës, sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm e evidentuar si: 

PP/II.nr.621/2020 e datës 23 Qershor 2020, duke vepruar në këtë çështje penale në bazë të 

nenit 242 par.5 të KPP-ës, ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datë 17 Shtator 2020, në 

prezencën e prokurorit të shtetit, përfaqësuesit të palës së dëmtuar si dhe të akuzuarit. 

 

Gjyqtarja e vetme gjykuese pasi ka udhëzuar të akuzuarin në bazë të nenit 246 par.1 të KPP-ës 

dhe pasi prokurori i shtetit ka lexuar aktin akuzues dhe pasi gjyqtarja u bind se i njëjti e ka 

kuptuar aktakuzës, në bazë të nenit 246 par. 4 si dhe pas njoftimit sipas dispozitave të neneve 

325 dhe 323 të KPPK-ës të njëjtit i ofroj mundësinë të pranojë fajësinë ose të deklarohet i 

pafajshëm, në të cilin shqyrtim i njëjti u deklarua i pafajshëm. Më datë 22 Shtator 2020, në 

gjykatë i akuzuari ka paraqitur kërkesë për hudhjen e aktakuzës. Më datë 15 Tetor 2020 me 

aktvendimin P.nr.442/20, është refuzuar kërkesa për hudhjen e aktakuzës si e pabazuar. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese, duke vepruar sipas kësaj çështje penale caktoi dhe mbajti 

shqyrtimin gjyqësor me datë 02 Nëntor 2020, në të cilën i akuzuari është deklaruar i pafajshëm, 

si dhe vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor me datë 16 Dhjetor 2020, në të cilën shqyrtim 

përfaqësuesi i akuzës – Prokurori i Shtetit, me rastin e leximit të aktakuzës, paraqitjes së fjalës 

hyrëse e deri në fjalën përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë aktakuzës dhe kualifikimit 

juridik të veprës penale duke i propozuar gjykatës që të akuzuarin  ta shpall fajtor dhe ti 

shqiptoj dënim sipas ligji. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Pasi që i akuzuari nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale sipas kësaj akuze, Gjykata ka bërë 

paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht 

njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 par.1 dhe 2 të KPPK-ës, vërtetoj 

gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi: 
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Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në shqyrtimin 

gjyqësor dhe atë: 

- Certifikata mbi të drejtat pronësore mbi paluajtshmërinë me numër ........... ZK 

Shtime, 

- Procesverbali për Kontrollim inspektues i datës 08 Maj 2020 me numër 0000220, 

- Kërkesa për shfrytëzim të tokës pyjore me qera nga i pandehuri i datës 09 Gusht 

2018, 

- Përgjigjja në kërkesë me numër 06/155 e datës 06 Gusht 2018, 

- Kopja e planit i datës 30 Korrik 2018, 

- Vendimi i Agjensionit Pyjor të Kosovës me numër KE-511/119 i datës 26 Korrik 

2019, 

- Foto dokumentacioni, skica e vendit të ngjarjes si dhe shkresat e tjera në lëndë, 

- Pjesërisht edhe nga vetë mbrojtja e të akuzuarit M. S. të dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 16 Dhjetor 2020 

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

Fillimisht para se t’i vlerësojmë dëshmitë dhe provat tjera materiale është e nevojshme që të 

qartësohet se gjatë shqyrtimit gjyqësor janë vërtetuar në mënyrë të pakontestueshme faktet në 

vijim: 

-  se prona e paluajtshme ku i akuzuari ka filluar ndërtimin e murit me material të fortë – beton, 

është pronë shoqërore e pyjeve e vërtetuar në bazë të çertifikatës mbi të drejtat pronësore e 

evidentuar ne numër ........... ZK Shtime, 

- parcela me numër................. ZK Shtime, është e regjistruar në emër të Agjensionit Pyjor të 

Kosovës.  

-   se vetë i akuzuari M. S. nuk e konteston faktin se ajo pronë me sipërfaqe prej 95 m2 është 

pronë e Agjensionit Pyjor të Kosovës, për të cilën dhe ka bërë kërkesë që ti ipet me qera 

mirëpo pasi kërkesa e tij është refuzuar ka filluar ndërtimin e murit. 

Nga përmbajtja e dëshmisë së dëshmitarit I. L. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 02 

Nëntor 2020, është vërtetuar se i njëjti në pozitën e zyrtarit të pylltarisë në Shtime pas pranimit 

të proceverbalit të vendit të ngjarjes nga Inspektoratët Komunal nga Drejtoria e Mjedisit dhe 

Shërbimeve Publike, ka dal në vendin e ngjarjes ka bërë disa fotografi dhe ka njoftuar të 



 Numri i lëndës: 2020:074160 
 Datë: 15.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01439710 
 

5 (11)  

   
2
0
2
0
:0
7
4
1
6
1

 

akuzuarin se nuk mund të filloj ndërtimin në këtë pronë pasiqë kjo pronë është shoqërore dhe 

nën mbikëqyrjen e Agjensionit Pyjor të Kosovës. 

Dëshmitari më tutje ka vërtetuar se nga ana e inspektoratit janë ndërprerë punimet e murit dhe 

kanë vendosur shiritat zyrtar për sigurimin e vendit të ngjarjes, mirëpo të njëjtit shirita janë 

dëmtuar nga i akuzuari por prap janë vendosur nga inspektorati dhe i njëjti më nuk ka vazhduar 

me ndërtimin e murit dhe gjendja është ashtu siç ka qenë në fillim më nga i njëjti nuk është 

ndërmarr asnjë veprim. 

I njëjti ka shtuar se në vendin e ngjarjes është takuar me vet të akuzuarin dhe e ka pyetur se a 

është në njohuri se prona ku ai ka filluar ndërtimin e murit është pronë i Agjensionit Pyjor të 

Kosovës dhe i njëjti është përgjigjur se po është në njohur mirëpo ka filluar ndërtimin e murit 

si mburojë e oborrit të tij sepse nga të reshurat e shiut po ka probleme në oborrin e tij. 

Ka njoftuar gjykatën se jo vetëm vendi ku është i ndërtuar muri por edhe shtëpia e të akuzuarit 

janë të ndërtuar në pronë shoqërore, mirëpo nuk është në njohuri se nga ana e zyrtarëve të 

Agjensionit a është paraqitur kallëzimi penal për uzurpim nga ana e të akuzuarit në vendin ku 

ka të ndërtuar shtëpinë. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese gjendjen faktike e vërtetoi duke u bazuar edhe nga dëshmia e 

dëshmitarit Xh. Sh. e dhënë në shqyrtim gjyqësor të datës 16 Tetor 2020, i cili ka deklaruar se 

në pozitën e Inspektorit të Shërbimeve Publike në bazë të vendimin nga Komuna e Shtimes me 

numër 84 ka dal në inspektim ku data e saktë i kujtohet se ishte 08 Maj 2020, së bashku me 

kolegen e tij kanë dal në vendin e ngjarjes dhe kanë vërejtur se në rrugën “...........” në Shtime 

në oborrin e një shtëpie ku emri i pronarit nuk i kujtohet kanë vërejtur punimin e një muri me 

material të fortë- beton, dhe kanë kërkuar nga dy persona të cilit ishin duke punuar që të 

ndërprejnë punimet, pasi kemi kërkuar lejen e ndërtimit dhe djali i pronarit nuk ka pasur atë, të 

njëjtit kanë përpiluar procesverbalin në prani të djalit të pronarit sepse pronari nuk ishte i 

pranishëm dhe i njëjti ka nënshkruar atë pa vërejtje ku pas kësaj i kanë vendosur vulat zyrtare 

për ndalimin e punimeve aty dhe e kanë udhëzuar djalin e pronarit që të pajisen me leje 

ndërtimi në afat prej 30 ditësh dhe në rast se nuk pajisen me leje nga ana e Ispektoratit të 

Ndërtimit do të rrënoheshin punimet e bëra. 

Dëshmitari më tutje ka shtuar se në detyrën e tij si Inspektor i Shërbimeve Publike ka shkuar 

edhe disa herë të tjera në vendin e ngjarjes dhe ka vërejtur se shiritat e vendosura nuk ishin 

larguar dhe nuk kishin vazhduar me punimet e murit, gjithashtu ka shtuar se arsyeja pse kanë 

ndërprerë punimet ishte ndërtimi i murit pa leje ndërtimi, ndërsa pas pranimit të procesverbalit 
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nga ana e zyrtarit të Komunës së Shtimes I. L. janë njoftuar se muri ka filluar të ndërtohet në 

pronë publike të Agjensionit Pyjor të Kosovës por i njëjti nuk ka qenë në njohuri për këtë. 

Në pyetjet e tërthorta të përfaqësuesit të palës së dëmtuar, dëshmitari ka deklaruar se unë nuk 

jam në njohuri se i akuzuari ka hequr vulat (shiritat) zyrtar me datë 09 Maj 2020, ashtu siç 

është konstatuar në bazë të vendimit me numër 350/20. 

Gjyqtarja e vetme gjykuese ka vlerësuar se dëshmitarët kanë prezantuar një dëshmi mjaft 

objektive dhe të saktë, për më tepër dëshmia e tyre ishte e plotë dhe besueshmëria mbështet 

edhe në faktet që ndërlidhen me provat materiale si: çertifikata mbi të drejtat pronësore me 

numër .............. ZK Shtime, me të cilën vërtetohet se kjo pronë është pronë shoqërore nën 

mbikëqyrjen e Agjensionit Pyjor të Kosovës si dhe Procesverbali për Kontrollim Inspektues i 

datës 08 Maj 2020 me numër 0000220, me të cilin vërtetohet se i akuzuari ka filluar ndërtimin 

e murit në vendin kontestues dhe se punimet i janë ndërprerë nga ane ispektoratit, gjithashtu e 

gjithë kjo bëhet edhe më e besueshme edhe përmes fotografive të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës, se besueshmëria e këtyre dëshmive duhet besuar në të gjitha faktet e prezantuara nga 

ana e tyre, për ç’ka shumica e tyre nuk kontestohen as nga ana e të akuzuarit, e rëndësishme 

dëshmia e tij është posaçërisht me faktin se i njëjti në sallë të gjykimit identifikon uzurpatorin, 

kohën, vendin dhe mënyrën e uzurpimit të paluajtshmërisë nga ana e të akuzuarit.  

Nga fotografit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, vërtetohet se i pandehuri në parcelën me 

numër ............... ZK Shtime, pronë e regjistruar si pasuri shoqërore e pyjeve, ka filluar 

ndërtimin e murit me material të fortë – beton, ku nga ana e Inspektoratit të Shërbimeve 

Publike i janë ndërprerë punimet dhe janë vendosur vulat zyrtare për ndalimin e vazhdimit të 

punimeve, por të cilat = me datë 09 Maj 2020 janë dëmtuar nga i pandehuri mirëpo prap janë 

vendosur nga ana e inspektoratit, ndërsa për dëmtimin e vulave zyrtare më Aktgjykimin e 

plotëfuqishëm të datës 20 Tetor 2020 ne numër P.nr.350/20, është shpallur fajtor dhe është 

dënuar me dënim me gjobë. 

 

 Mbrojtja e të akuzuarit 

 

 I akuzuari gjatë mbrojtjes së tij ka mohuar kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet ku 

pasi i janë prezantuar fotografitë e vendit të ngjarjes ka deklaruar se shtëpia e cila shihet në 

foton e tretë të shkresave të lëndës është pronë e djalit të tij A. S. e cila ka sipërfaqe prej 7 ari si 

dhe vendi ku janë vendosur shiritat dhe i është ndaluar ndërtimi i murit hyn në këtë sipërfaqe, 



 Numri i lëndës: 2020:074160 
 Datë: 15.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01439710 
 

7 (11)  

   
2
0
2
0
:0
7
4
1
6
1

 

djali i tij e ka blerë nga personi me emrin I. K., mirëpo për këtë nuk ka të përpiluar kontratë të 

shitblerjes dhe në regjistrat kadastral nuk është e regjistruar në emër të djalit të tij sepse kjo 

pronë figuron si pasuri shoqërore e pyjeve në emër rë Agjensionit Pyjor të Kosovës. 

I akuzuari ka deklaruar se gjatë vitit 2018 ka bërë kërkesë në Agjensionin Pyjor të Kosovës  që 

prona në fjale në sipërfaqe prej 5 ari ti ipet me qera dhe nga ana e zyrtarëve të Agensionit janë 

bërë matjet mirëpo nuk ka pranuar përgjigje dhe është drejtuar në zyret e tyre por nga të njëjtit 

është njoftuar se nga ana e Komunës së Shtimes në bazë të një shkrese zyrtare i është ndaluar 

që pasuritë shoqërore të pyjeve të lëshohen me qera. Pas kësaj ai gjatë vitit 2020 ka filluar 

ndërtimin e murit pasiqë kishte shembje të dheut dhe nga të reshurat e shiut dëmtonin oborrin e 

shtëpisë së djalit të tij, mirëpo nga ana e Inspektoratit i është ndërprerë puna edhe pse ai nuk 

ishte i pranishëm aty por djali i tij Sh. S., të cilët e kanë njoftuar se arsyeja e ndërprerjes së 

punës ishte se nuk posedonin leje ndërtimit të murit në fjalë, dhe i njëjti ka shkuar të nesërmen 

në Komunën e Shtimes të pajiset me leje por nga ana e zyrtarëve të komunës është udhëzuar të 

shkojë në Agjensionin Pyjor të Kosovës sepse nga ana e tyre nuk mund të pajiset me leje 

ndërtimi sepse ajo pronë është pasuri shoqërore e pyjeve. 

Gjithashtu ka njoftuar gjykatën se pasi i është ndërprerë puna më nuk ka vazhduar më 

ndërtimin e murit, duke prezantuar një fotografi nga vendi ngjarjes ku vërehet se nuk ka 

vazhduar me punimin e murit. 

Në pyetjen e prokurorit të shtetit se “a keni pasur njohuri se parcela me numër .................. ZK 

Shtime, është pasuri shoqërorë e pyjeve në emër të Agjensionit Pyjor të Kosovës” i njëjti ka 

deklaruar se “po është në njohuri për këtë së bashku me djalin e tij dhe kjo është arsyeja pse 

nuk ka mundur edhe ta bartë në emër të vet djali i tij, në regjistrat kadastral”. 

Vlerësimi i mbrojtjes të akuzuarit    

Gjykata hodhi poshtë pretendimin e të akuzuarit se nuk është duke e penguar apo edhe 

uzurpuar pronën e palës së dëmtuar, pasiqë një mbrojtje e tillë është në kundërshtim me provat 

e paraqitura si: çertifikata mbi të drejtat pronësore me numër .............. ZK Shtime, me të cilën 

vërtetohet se kjo pronë është pronë shoqërore nën mbikëqyerjen e Agjensionit Pyjor të 

Kosovës si dhe Proceverbali për Kontrollim inspektues i datës 08 Maj 2020 me numër 

0000220, me të cilin vërtetohet se i akuzuari ka filluar ndërtimin e murit në vendin kontestues 

dhe se punimet i janë ndërprerë nga ana e tyre, shikimit të fotografive të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës, kopja e planit e datës 30.07.2018, vërtetohet në mënyrë të plotë se i njëjti ka 

të uzurpuar sipërfaqen rreth 95 m dhe ka filluar ndërtimin e murit, gjë të cilën edhe vetë e ke 

pranuar në deklarimin e tij. 
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Vlerësimi ligjor i veprimeve të akuzuarit 

Por, gjykata vlerëson se në rastin objekt gjykimi, provohet përtej dyshimit të bazuar mirë se i 

akuzuari, ka kryer veprën penale Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 320 

par.2 nënpar.2.1 të KPRK-ës.   

Mirëpo sa i përketë të drejtës së pronësisë në rastin e tillë nuk është e nevojshme vërtetimi i saj, 

sepse kjo rregullohet në kontest civilo-juridik (bile nuk kontestohet pronësia), por të vërtetohet 

se në veprimet e të akuzuarit a janë plotësuar të gjitha elementet qenësore të figurës së veprës 

penale të uzurpimit të paligjshëm të pronësisë së paluajtshme nga neni 320 par.2 nënpar.2.1 të 

KPRK-ës, si gjyqtare e vetme gjykuese vlerësoj se kjo vepër konsiderohet e kryer me çdo 

veprim që ka për qëllim i akuzuari ta uzurpoj pronën, t’i pamundësoj shfrytëzimin dhe punimin 

e asaj prone pronarit, respektivisht në bllokimin e pronës, që është objekt i mbrojtjes në rastin 

konkret është paluajtshmëria e cila është pronë shoqërore nën mbikëqyrjen e Agjensionit Pyjor 

të Kosovës. 

Fjala përfundimtare e palëve.  

Prokurori i shtetit fjalën përfundimtare e ka dorëzuar me shkrim në kopje të mjaftueshme për 

palët dhe gjykatën duke shtuar se mbetet ne tersi pranë akuzës dhe provave qe mbështesin 

aktakuzën, te cilat prova e përbëjnë këtë çështje penale e qe te njëjtat janë nxjerre ne 

procedurën hetimore dhe gjate seancave te gjykimit, ku te njëjtat vërtetojnë gjendjen faktike te 

përshkruar si ne dispozitivin e kësaj aktakuze, e qe kjo gjendje faktike se i akuzuari ka kryer 

veprën penale vërtetohet nga dëshmia e dëshmitarit I. L., i cili në cilësinë e personit zyrtar gjatë 

inspektimit ka hasur në vendin e ngjarjes gjegjësisht në parcelën me numër: ........... ZK Shtime, 

e cila është e regjistruar pasuri shoqërore e cila është uzurpuar nga i pandehuri, poshto një gjë e 

tillë është vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit Xh. Sh. i cili ka deklaruar se i njëjti me 

dashje dhe pa lejen e organit kompetent ka filluar ndërtimin e murit në pronë shoqërore, të cilat 

deklarata mbështeten në prova materiale si : certifikata e të drejtave pronësore .......... ZK 

Shtime, me sip. Prej 64736 m2, e evidentuar si pasuri shoqërore e pyjeve, si dhe fotografitë të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës. Andaj i ka propozuar gjykatës qe këtyre provave tu a fal 

besimin dhe te njëjtin te shpalle fajtor për veprën penale për të cilën akuzohet, edhe pse i njëjti 

nuk e ka pranuar përgjegjësinë penale për veprën që akuzohet, mirëpo nuk e mohon faktin se 

është në dijeni se murin ka filluar ta ndërtoj në pronë shoqërore, e në bazë të të gjitha këtyre i 
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ka propozuar gjykatës që më rastin e shqiptimit të dënimit të marrë parasysh rrethanat 

lehtësuese të merr parasysh sjelljen e të akuzuarit si dhe rrethanat rënduese se i njëjti është 

gjykuar edhe për veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 406 

të KPRK-ës, të cilat kanë qenë të vendosura po në këtë rast të uzurpimit e bazë të të gjitha 

këtyre të i shqiptoje një dënim te parapare me ligj i cili do te arrinte qëllimin e dënimit.  

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar Agjensioni Pyjor i Kosovës në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se e mbështetë fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit  duke i propozuar gjykatës 

që ta detyroj të pandehurin që murin të cilin e ka ndëtuar i pandehuri me material të fortë – 

beton ta rrënoj dhe sipërfaqen e dëmtuar ta kthejë në gjendjen e mëparshme si dhe ta liroj të 

njejtën pasiqë eshte e regjistruar si pasuri e shoqërore e pyjeve, ndërsa sa i përketë kërkesës 

pasurore-juridike ka hequr dorë nga realizimi i saj. 

I akuzuari  në  fjalën  përfundimtare ka  deklaruar se nuk e konsideron veten fajtor për këtë 

vepër penale si dhe e kundërshton propozimin e përfaqësuesit të palës së dëmtuar për lirimin e 

pronës pasiqë ai me familjen e tij e kanë blerë atë pronë dhe konsideron se është e vetja, duke 

kërkuar nga gjykata që ta liroj nga akuza sepse për murin që ka filluar ta ndërtoj ka kërkuar leje 

dhe ka bërë kërkesë që të i ipet me qera ajo sipërfaqe por pasiqë kërkesa e tij është refuzuar ai 

ka filluar me ndërtimin e tij. 

      

Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjyqtarja i vetme gjykuese, vlerësoi të gjitha 

rrethanat ne kuptim 69, 70, dhe 71  të KPRK-së,  që matja e dënimit të bëhet edhe në 

proporcion me peshën e veprës penale dhe me sjelljen dhe rrethanat e kryesit andaj në rastin 

konkret duke marrë për bazë si rrethanat lehtësuese dhe rënduese të cilat ndikojnë që dënimi të 

jetë më i butë apo më i rëndë, andaj në rastin konkret nuk gjeti rrethana veçanërisht lehtësuese 

ndërsa si rrethanë lehtësuese vlerësoi se i akuzuari është i moshës së shtyer, familjarë, vullnetin 

e tij që të bashkëpunoj në zgjidhjen e kësaj çështje, ndërsa me rastin e vlerësimi të rrethanave 

rënduese gjykata vlerësoi mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale se veprimet e tij ka 

të bëjë në uzurpimin e pronës shoqërore për të cilën ka qenë në njohuri se është pasuri 

shoqërore e pyjeve, se i njëjti është gjykuar për veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave 

zyrtare, i cili ka të bëjë me këtë rast uzurpimi ku pasi janë vendosur vulat zyrtare i ka dëmtuar, 

po ashtu vlerësoj edhe shkallen e përgjegjësisë penale për të akuzuarin dhe rrezikshmërinë 
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konkrete të veprës penale, mbi baze te këtyre rrethanave i shqiptoj dënim si ne diapozitivi te 

këtij aktgjykimi. 

 

Mbi bazën e këtyre rrethanave, gjyqtarja e vetme gjykuese është e bindur se dënimi i shqiptuar 

është në harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë  penale të të akuzuarit rrethanat 

dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e ti, duke vlerësuar se edhe me sanksion penal 

alternativ do të arrihet qëllimi i dënimit me kusht i paraparë me nenin 47 i KPRK-së, i cili 

përcakton se ”qëllimi i dënimit me kusht është që të mos zbatohet dënimi për vepra te lehta 

penale, kur vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e nevojshme të 

ndalojë që kryerësi të mos kryejë vepër penale”, kështu që me dënimin e shqiptuar si në 

dispozitiv dhe pa ekzekutimin tij do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimit i paraparë në 

nenin 38 të KPRK-ës, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i justifikueshëm, në 

përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë veprës penale dhe kryrësit, që do të shërbej 

në parandalimin të akuzuarit 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). 

 

Kërkesa pasurore juridike si dhe shpenzimet procedurale 

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike është marr në kuptim të nenit 461 par. 1 të KPP-

ës, pasiqë përfaqësuesi i palës së dëmtuar ka hequr dorë nga realizimi i saj. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurës gjyqësore është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 

1 të KPPRK-së, ndërsa për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në bazë të nenit 39 par. 

3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e viktimave të krimit. 

 

 

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 
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Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal 

 P.nr.442/20 i datës 15 Janar 2021 

 

 

Praktikante,                                                 Gjyqtarja,  

Kaltrina Namani                                                                                     Mimoza SHABANI 

 

 

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

pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e parë e ardhshme pas pranimit të kopjes me shkrim të 

këtij aktgjykimi. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj, për Gjykatën e Apelit të 

Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 


