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Numri i dokumentit:     01383177 

`                                                                                                           P.nr.523/2018 

                                          

                                                     NË EMËR TË POPULLIT 

 

          GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Penal, si gjykatë e shkallës së parë penale,  gjyqtari i vetëm gjykues Adem Shabani, me 

zyrtaren ligjore Kadishe Shabani, në lëndën penale kundër të akuzuarit M.G., me vendbanim 

në Ferizaj rruga “.... ” nr.... i akuzuar nga Prokuroria Themelore Ferizaj-Departamenti i 

përgjithshëm me aktakuzë PP.II.nr.1348-3/2017, e datës 10.04.2018, për shkak të veprës penale  

uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 paragrafi 1 të KPRK-së, në 

shqyrtimin gjyqësor të mbajtur më datën 24.09.2019 dhe vazhduar me datat 06.12.2019, 

10.03.2020, 24.11.2020, dhe me datën 24.11.2010, në prezencën e Prokurorit të Shtetit Valdet 

Avdiu, mbrojtësit të dëmtuarës D.N. me autorizim avokati Zh.G., të akuzuarit M.G.  dhe 

mbrojtësit të tij me autorizim avokati Halil Ilazi, me datën  26.11.2020 nxjerrë dhe publikisht 

shpalli, ndërsa  me datën 10.12.2020 e përpiloi këtë:    

 

A K T GJ Y K I M 

 

             I akuzuari M.G.,  nga i ati ...., e ëma .... e gjinisë Rrafshi, i lindur me ...., vendbanim në 

Ferizaj rruga “....” nr...., ku edhe tani jeton, shtetas i Republikës së Kosovës, me profesion 

stomatolog, i martuar, i gjendjes së mesme ekonomike, i pa dënuar deri më tani, me numër 

personal .... , mbrohet në liri,-  

 

Ë SH T Ë   F A J T O R Ë 

           Sepse: 

- që nga viti 2010, e gjer me tani dhe në vazhdimësi, në rrugën “....“ në Ferizaj në 

mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme-shtëpinë e të dëmtuarës D.N. me 
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sipërfaqe prej 520 
2 

(metra katrorë ) , vendi i quajtur “ Vata” me numër të parcelës .... Zona 

Kadastrale në Ferizaj. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme 

nga neni 332 par. 1  të KPRK-së. 

 

     Gjykata në kuptim të nenit 6, 7, 17  1, 41, 43, 49, 51, 59, 73, 74, 332 par 1 të KPK-

së si dhe neneve 363, 365, 450 dhe 463  të KPPRK-së e : 

 

GJ  Y  K  O  N 

 

   -  Të akuzuarit M.G., i  shqipton dënim me kusht me burgim në kohëzgjatje prej 4/ 

katër / muaj,  i cili  dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari  në afat prej një /1/ viti nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

  -   Obligohet i akuzuari M.G., që trashëgimtarëve ligjor të dëmtuarës tani të ndjerës 

D.N., që ishte pronare legjitime t’ia kthejnë-lirojnë pronën e paluajtshme  që ka të uzurpuar në 

mënyrë të kundërligjshme, pjesën e pronës e cila evidentohet në emrin e saj sipas Certifikatës 

së paluajtshme, e lëshuar nga Zyra  e Kadastrit në Ferizaj, numri i lëndës .... e datës 08.05.2017 

, shtëpinë  me truall  me sipërfaqe prej 520 
2 

(metra katrorë ), me numër të parcelës .... në 

rrugën “ Dardania “ në Ferizaj, të evidentuar me emër të dëmtuarës, e cila është objekt i kësaj 

akuze në afat prej një viti pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

  -  Ne qoftë se i akuzuari nuk e liron uzurpimin e pronës së paligjshme  në afatin e dhënë 

nga gjykata pas kalimit të afatit do të ekzekutohet në mënyrë të detyrueshme. 

 

 - Përfaqësuesi  i të dëmtuarës D.N. me autorizim avokati Zh.G.i, nga .... -Komuna 

Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-

civil. 

 

            - Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e  paushallit gjyqësor në shumë prej  30 ( 

tridhjetë ) €uro, dhe taksën  në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën 

paragrafi 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

A r s y e t i m i 



 Numri i lëndës: 2018:011191 
 Datë: 30.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01383177 
 

3 (3)  

   
2
0
1
8
:0
1
1
1
9
2

 

 

                Prokuroria Themelore në Ferizaj, ka paraqitur aktakuzën me numër PP.II.nr.1348-

3/2017, e datës 10.04.2018, kundër të akuzuarit M.G., me vendbanim në Ferizaj rruga “....” 

nr..., për shkak të veprës penale  uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 

paragrafi 1 të KPRK-së.  

Prokurori i shtetit Valdet Avdiu në fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndron në 

tërësi pranë aktakuzës PP.II.nr.1348-3/2017, e datës 10.04.2018, e ngritur kundër të pandehurit 

M.G., i akuzuar  për shkak të veprës penale  Uzurpimi i paligjshëm i pronës së luajtshme nga 

neni 332 par.1 të KPRK-së, meqë pas administrimit të provave është vërtetuar gjendja faktike 

siq është përshkruar në dispozitivin e aktakuzës. Prokuroria Themelore në Ferizaj, me datën 

10.04.2018  kundër të pandehurit  ka ngritur aktin  akuzues në drejtim të  veprës penale për 

shkak se nga provat të cilat janë prezantuar në kallëzim penal nga ana e të dëmtuarës  D.N. 

është bindur se  në veprimet e të pandehurit janë manifestuar elemente të veprës penale për të 

cilën akuzohet. Prokuroria lidhur me këtë çështje ka ftuar edhe të pandehurin me datën 

01.02.2018 për marrjen në pyetje në mënyrë që të  sqarohet sa më mirë gjendja faktike para se 

eventualisht të dërgohet lënda në gjykatë, mirëpo i pandehuri ka shfrytëzuar të drejtat  e tij dhe 

është mbrojtur në heshtje  dhe prokurorisë  nuk i ka mbetur asgjë tjetër përveç se ta ngritë aktin 

akuzues në bazë të provave të prezantuar në kallëzimin penal. Lidhur me këtë çështje  në  

gjykatë kemi mbajtur disa seanca gjyqësore ku në cilësinë e të dëmtuarës u dëgjua dëshmitarja  

tani e ndjera D.N., po ashtu ne kemi dëgjuar edhe dëshmitarët e propozuar nga mbrojtësi i të 

pandehurit dhe janë administruar edhe provat materiale, po ashtu kemi dëgjuar edhe mbrojtjen  

e te pandehurit, prokuroria ka pasur kohë  dhe ka analizuar  provat e prezantuar gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore  dhe ka arritur në përfundim se gjendja faktike  e paraqitur në aktin 

akuzues është e njëjta me një fjalë  qe i pandehuri në mënyrë të kundërligjshëm e ka uzurpuar 

pronën e pa luajtshme të dëmtuarës tani të ndjerës D.N., andaj i propozojmë gjykatës që të 

pandehurin për veprën penale që akuzohet ta  shpallë fajtor dhe ta dënojë në bazë të ligjit.  

            Përfaqësuesi i të dëmtuarës D.N., avokati Zh.G., në fjalën përfundimtare deklaron se  

në tërësi mbështet fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, se është e vërtetë se i pandehuri 

M.G. nga viti 2010, është duke e shfrytëzuar në mënyrë të kundërligjshme  shtëpinë  me oborr  

me sipërfaqe prej 520 
2 

( metra katrorë ), me numër të parcelës 709/1 në rrugën “ D.... “ në 

Ferizaj të dëmtuarës tani të ndjerës D.N.i, andaj nga se u tha si në shkresat e lëndës kërkoj nga 

gjykata që i pandehuri ta liron pronën e uzurpuar  dhe lidhur me shqiptimin e dënimit i lë 
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gjykatës që të vendos kurse mbesim pranë kërkesës pasurore-juridike lidhur me shpenzimet që 

i janë bërë në këtë çështje penale. 

            Mbrojtësi i të pandehurit M.G., avokati  Halil Ilazi, fjalën përfundimtare e dorëzon me 

shkrim të cilën në vazhdim të shqyrtimit gjyqësor  e  elaboron ku deklaron: se duke u nisur  

nga  përmbajtja e aktakuzës se i pandehuri M.G., nga viti i shënuar në aktakuzë në mënyrë të 

kundërligjshme e ka uzurpuar  shtëpinë e të dëmtuarës D.N.  dhe nga përmbajtja e kontratës për 

lëshimin me qira të shtëpisë, e vërtetuar   në Gjykatën Komunale në Ferizaj – Dega në 

Shtërpcë, me datën 12.11.2008, sipas së cilës e dëmtuara  D.N., e lëshon me qira shtëpinë  si 

pronare të saj dhe kanë bërë marrëveshje gojore për shitblerjen e shtëpisë me çmim prej 60.000 

€uro / gjashtëdhjetëmijë euro / dhe  të lartësisë së qirasë mujore  prej 100 €uro / njëqind euro /  

si dhe nga dëshmia e dëshmitarëve R.S. dhe D.S. me dëshminë e së cilëve  është vërtetuar se 

shtëpia ka qenë shumë e dëmtuar dhe e papërshtatshme për banim dhe  nuk kanë dëshmuar se i 

akuzuari nuk ka përdorë dhunë ose dredhi ndaj të dëmtuarës, dëshmitarë në dëshminë e të 

cilave duhet besuar plotësisht  sepse është fjala për dëshmitarë qe kanë qenë të punësuar në 

zyrën për Ndihmë Juridike pranë Ministrisë së Drejtësisë me seli në Ferizaj. Dëshmia  e këtyre 

dëshmitarëve përputhet plotësisht edhe me mbrojtjen e të mbrojturit tim si edhe pjesërisht me 

dëshminë e tani të ndjerës, se është lidhur kontrata dhe është vërtetuar në gjykatë sikur se është 

shënuar në përmbajtjen e saj, ngase është fjala për  fillimin e de posedimit dhe posedimit  në 

kohën kur është lidhur kontrata sipas ligjit është dashur të zbatohet ligji që ka qenë në fuqi në 

fillim të mbushjes së kontratës. Kontrata është përmbushur  me dorëzimin e shtëpisë  me 

posedim dhe shfrytëzim të  pandehurit  me vullnetin e lirë dhe të plotë të dëmtuarës, kështu që 

nuk ekziston as dhunë as dredhi për fitimin e të drejtës së shfrytëzimit të shtëpisë përveç kësaj i 

pandehuri ditën e dorëzimit të shtëpisë në posedim  të dëmtuarës i ka paguar 300 €uro, duke 

mos caktuar qëllimin e saj, por si shenjë e lidhjes dhe përmbushjes së kontratës me dorëzim në 

posedim, përveç kësaj i pandehuri për 7 ( shtatë ) muaj i’a ka paguar qiranë nga 100 €uro për 

çdo muaj, krejt kjo tregon se është fjala për marrëdhënie thjeshtë civile - juridike e jo penale, 

sepse për të ekzistuar vepra penale  duhet të ekzistojë dhuna ose dredhia dhe objekti, 

respektivisht shtëpia të mos ishte pronë e të  dëmtuarës përkundrazi  për kundër faktit se pas 

vdekjes së  bashkëshortit të  dëmtuarës si trashëgimtar ligjore është dashur të shpallet  e ndjera 

dhe vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit të të dëmtuarës –  të ndjerës. Vërtetë janë shpallur me 

aktvendimin e kësaj gjykate trashëgimtarët e dëmtuara dhe vëllezërit dhe motra e të ndjerit 

bashkëshortit  të dëmtuarës, mirëpo për faktin se  sipas padisë të dorëzuar në gjykatë me të 

cilën është kërkuar që të anulohet vendimi  për formën e prerë  të aktvendimit të shqyrtimit të 
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trashëgimisë për shkak se sipas përmbajtjes së padisë, e dëmtuara nuk ka qenë e ftuar në 

gjykatë dhe ajo nuk ka dhënë deklarata. Nga përmbajtja e  deklaratës së dhënë para kësaj 

gjykate e dëmtuara ka deklaruar se shtëpinë e ka ndërtuar bashkë me bashkëshortin e saj, që do 

të thotë ajo ka pasur të drejtë pronësie në shtëpi edhe në bazë të  kontributit për ndërtimin e 

shtëpisë edhe se aktvendimi për shpalljen e trashëgimtarëve nuk ka qenë objektiv sepse e 

dëmtuara do të kishte të drejtë pronësie në bazë të kontributit dhe si trashëgimtarë në ½ të 

pjesës tjetër të shtëpisë. E dëmtuara ka qenë e interesuar që të lidhë kontratën  dhe atë nga dy 

arsye: së pari që ta siguroj  shtëpinë nga shkatërrimi i tërësishëm i personave të 

pandërgjegjshëm - të ndryshëm dhe  njëkohësisht të realizoj të drejtën e përvetësimit të qirasë 

në tërësi, që do të thotë ta përvetësojë edhe pjesën që do t’i takojë trashëgimtarëve të tjerë. 

Duke marrë parasysh se vepra penale është kryer gjatë kohës kur ishte në fuqi Kodi i 

Përkohshëm Penal i Kosovës, e për rastin që akuzohet i mbrojturi im   nuk ka vend për zbatim 

të Kodit  Penal të Kosovës që ka hy në fuqi me 1 janar 2013, në këtë rast ka vend të zbatohet 

neni 3 i Kodit të fundit sipas të cilit duhet të zbatohet ligji që ka qenë në fuqi  në kohën e 

kryerjes se veprës penale, e nëse në ndërkohë ndryshon ligji para se çështja të jetë gjykuar  me 

aktgjykim të formës së prerë, atëherë  duhet të zbatohet ligji me i favorshëm nga fakti se sipas 

Kodit të Përkohshëm Penal të vitit 2005 për këtë vepër është paraparë  se dënimi me burgim 

mund të shqiptohet deri në një vit, ndërsa sipas Kodit të më vonshëm është parashikuar se 

mund të shqiptohet dënimi me burgim deri në dy vite, rrjedhe se  Kodi Penal i mëvonshëm nuk 

mund të zbatohet mirëpo ngase në nenin 439 të KPK-së ( Kodi  Penal nr.04/L-082 i Republikës 

së Kosovës) që ka titullin shfuqizimi i akteve ligjore, dhe nënligjore paragrafi 1  ku thuhet ”Me 

hyrjen në fuqi të këtij Kodi shfuqizohet Kodi i mëparshëm  dhe dispozitat e bazuara në të, 

konsiderojmë se as ky ligj nga fakti se nuk është në fuqi nuk mund të zbatohet as  kjo se për tu 

zbatuar ligji i mëparshëm duhet të jetë në fuqi, këtu vlen parimi  “ ( nullum crimen, nulla 

poena sine lege ”, parimi i ligjshmërisë, që do të thotë deri sa nuk kemi ligj të zbatueshme 

veprim ose mos veprim nuk mund të merret se paraqet vepër penale, përveç kësaj nga 

përmbajtja  e kontratës dhe provat rrjedh se  i mbrojturi im  është  në lajthim nga e dëmtuara  

për lidhjen e kontratës dhe fillimin e përmbushjes së saj e sipas nenit 25  të KPK-së (Kodi  

Penal nr.04/L-082 i Republikës së Kosovës) kur vepra kryhet në lajthim nuk ekziston 

përgjegjësia penale e kryerësit, nga fakti se i pandehuri për aftësimin e shtëpisë ka përdorë 

respektivisht shpenzuar mbi 27.000 €uro (njëzetë e shtatë mijë euro), i pandehuri ka edhe të 

drejtën e retencionit  deri në kohen kur  kalon afati i lidhjes së kontratës për qiranë, në bazë të 

kësaj krejt çka u tha i propozoj gjykatës që të mbrojturin tim ta liroj nga akuza për shkak të  
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mungesës së provave, mos ekzistimit të veprës penale sepse është bërë diskriminimi  me Kodin 

Penal të Kosovës si edhe për shkak të mungesës së përgjegjësisë penale. 

  I pandehuri M.G. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën 

përfundimtare të  mbrojturit të tij si dhe në vazhdim ka deklaruar se për veprën penale për të 

cilën akuzohem nuk e ndiej veten të fajshëm sepse sipas marrëveshjes  që kam arritur me  të 

dëmtuarën unë  kam hyrë në shtëpinë e të dëmtuarës e cila  jashtëzakonisht ka qenë shumë e 

dëmtuar, prej personave të pa njohur dhe ishte absolutisht  e pa banueshme dhe kamë hyrë në 

shtëpinë e D.N.it, e për ketë kemi përpiluar kontratë me shkrim. Para se të lidhim kontratën për 

qiranë e  shtëpisë së të dëmtuarës. Unë të dëmtuarën nuk e kam  njohur fare, por D.... më është 

paraqitur si pronare e vetme e shtëpisë dhe jemi marrë vesh për shitblerjen e shtëpisë për 

çmimin prej 60.000 € , por për shkak se ajo nuk pasur dokumente të nevojshme për  bartjen dhe 

vërtetimin e kontratës në gjykatë jemi marrë vesh që të lidhim kontratë për shfrytëzimin e 

shtëpisë me qira. Marrëveshja është bërë në prezencën e  personave R.S. dhe P.S., të cilët kanë 

qenë të punësuar në Ministrinë e Drejtësisë për ofrimin e Ndihmës Juridike. Kontrata është 

përpiluar nga R.S. sipas marrëveshjes së arritur me D.N. dhe kjo kontratë është e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Ferizaj, Dega në Shtërpcë,  përkundër faktit se jashtë kontratës së 

shkruar D.... ka thënë se do t’i përgatisë dokumentet gati  për vërtetimin e kontratës për 

shitblerjen e shtëpisë brenda dy jave ngase unë sipas kontratës isha i detyruar të ja paguaj 

qiranë prej 100 €uro në muaj  dhe unë asaj i kam paguar qiranë, ku ditën e vërtetimit të 

kontratës unë ja kamë paguar  D....  300 €uro pa përcaktim të qëllimit të pagesës, por si shenjë 

kënaqësie për lidhjen e kontratës për shfrytëzim të shtëpisë me qira.  Pas lidhjes së kontratës 

për 7  / shtatë / muaj  rresht  i kamë paguar D.N.it nga 100 €uro, në emër të qirasë  për këtë 

çështje të shtëpisë  e kam thirr disa herë D.... për të biseduar se a i ka bërë gati dokumentet për 

lidhjen e kontratës për shitblerjen e shtëpisë, mirëpo ajo asnjëherë të vetme nuk më është 

përgjigjur, prandaj unë pas 7 muajsh  e kam ndërprerë pagesën e qirasë për shkak të mos 

lajmërimit të saj në transmisionin e qiradhënies mujore dhe nuk kam ditur se në cilën adresë 

t’ia dërgojë pagesën e qirasë. Unë gjatë kësaj periudhe për aftësimin e shtëpisë për banim  kam 

shpenzuar 27.000 -30.000 €uro, sepse vete pronarja e shtëpisë me të cilën kemi lidhur kontratë 

me qira  edhe paraprakisht është  cekur  çmimi i shtëpisë për shitblerje në vlerë prej 60.000 

€uro ,  ku ma ka ofruar mundësinë e lidhjes së kontratës me qira në Gjykatën  Komunale në 

Ferizaj Dega  në Shtërpcë, sepse për lidhjen e kontratës për qiradhënie dhe çmimin e cekur më 

lartë për shitblerje të shtëpisë vetë e dëmtuara D.... është deklaruar në procesverbalin e seancës 

së parë dëgjimore, se shtëpia ka qenë e demoluar e tëra  e pa banueshme, ajo ka ardhur vet e ka 
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parë fizikisht gjendjen e shtëpisë se në çfarë gjendje ishte, ku nga gjendja për momentin që 

ishte, ishte e pabanueshme, ku  D.N. ishte e shoqëruar me  dëshmitarët R.S. dhe Pedrak Spasiq 

(punëtorë të punësuar në Ministrinë e Drejtesisë për dhënien e Ndihmës Juridike), ku edhe këta 

e kanë vërejtur se shtëpia a D.... ka qenë e demoluar,  dhe nuk ka pas dyer, dritare, furnizim me 

rrymë, e as ujë si dhe as pajisje të banjës  qe duhet t’i ketë  çdo shtëpi për banim. Unë kam 

filluar nga zeroja, ku edhe  garazhda ishte e djegur, muret e shtëpisë ishin krejtësisht të 

demoluar dhe mu më është dashur të renovoj dhe të aftësojë për banim, ku kam shpenzuar 

shpenzimet në shumë prej 27.000-30.000 €,  pasi që jemi marrë vesh po investoj në shtëpinë  e 

D.... deri sa ajo t’i bëjë gati dokumentet  për lidhjen e kontratës për shitblerje, përndryshe unë 

nuk do të investoja aq shumë të hollash në aftësimin e shtëpisë për banim sepse me ato të holla 

kisha mundur të blej banesë dokun tjetër  në Ferizaj. Pasi që është lidhur kontrata e qirasë për 

shfrytëzimin  e shtëpisë, D.... më ka thënë  se unë po shkoj në Beograd, po i përgatisë 

dokumentet dhe pas dy jave do të kthehem dhe do t’i bëjë gati të gjitha dokumentet  për bartjen 

e shtëpisë  në emrin tënd dhe ti do të mi dorëzosh të hollat për shitblerjen e shtëpisë në çmimin 

e arritur prej 60.000 €uro.  Që nga ajo ditë  të nënshkrimit të kontratës dhe kthimi i saj pas 2 

javësh  në fjalët e premtuara nuk më është bërë deri në seancën e  parë dëgjimore qe është bërë 

në vitin 2019, ku këtë mosardhje e kam kuptuar nga  akuza qe më është dorëzuar nga 

Prokuroria Themelore në Ferizaj. Unë në shtëpi kam banuar  në bazë të kontratës së lidhur  në 

gjykatë në bazë të vullnetit të shprehur nga vet D....  e nuk kam bërë  kurrfarë pushtimi  ose 

uzurpimi të pa drejtë  duke bërë pushtim,  duke mashtruar D...., në qoftë se dikush është i 

mashtruar atëherë unë jam vet i mashtruar nga D.N.  që shihet shumë qartë nga kontrata  e 

lidhur në gjykatë sepse ta dija se ka trashëgimtarë  tjetër nuk do ta lidhja kontratën e të 

dëmtona materialisht  në shumë prej 27.000 €uro deri 30.000 €uro për renovimin-  aftësimin e 

shtëpisë për  banim. Unë jam i gatshëm që të lidhi kontratë me të gjithë trashëgimtarët me 

çmimin qe kemi  arritur  me D.... prej 60.000 €uro  e jo sikur se tash që më kërkohen  120.000 

€uro, sikurse shtëpia fare ska qenë e dëmtuar apo e demoluar, unë jam mashtruar nga D.N. për 

dy arsye: 1. Sepse ajo ka dashur t’i shpëtohet shtëpia nga shkatërrimi i tërësishëm, 2. Të merrë 

qiranë e plotë sikur se ajo të është pronare e vetme e shtëpisë siç ka deklaruar në seancën e parë 

dëgjimore e që nuk ka deklaruar fare trashëgimtarë , vëllezërit dhe motrën e bashkëshortit të 

saj, e në mungesë të provave kërkoj nga gjykata që të më lirojë nga akuza, për veprën penale që 

akuzohem, nëse prokurori i shtetit nuk tërhiqet.   

            Gjykata duke vepruar sipas kësaj aktakuze ka mbajtur shqyrtimin fillestar me datën 

10.10.2018, dhe  konform nenit 246 të KPPK-së  të pandehurin M.G., e ka udhëzuar  për të 



 Numri i lëndës: 2018:011191 
 Datë: 30.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01383177 
 

8 (8)  

   
2
0
1
8
:0
1
1
1
9
2

 

drejtat e tij dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit gjyqtari i vetëm 

gjykues  është bindur se i pandehuri e ka kuptuar aktakuzën, dhe atij i ka dhënë mundësinë të 

pranoj fajësinë ose të deklarohet i pafajshëm për veprën penale që i vihet në barrë sipas 

aktakuzës, dhe përkitazi me këtë i pandehuri është deklaruar i pafajshëm. 

 

              I pandehuri  M.G., nuk e ka pranuar fajësinë, gjykata e ka udhëzuar të pandehurin se 

para shqyrtimit të dytë mundë të paraqes kundërshtim kundër provave si dhe kërkesa për 

hudhejen e aktakuzës, këtë konform nenit 249 dhe 250 KPPK-së. 

 

              I pandehuri M.G., me datën 07.11.2018 në Gjykatë, ka sjellë kërkesë për hedhjen e 

aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale, ku një ekzemplar të kërkesës për hedhjen e 

aktakuzës ia ka dorëzuar prokurorit të shtetit, ku ka kërkuar nga prokurori i shtetit që të 

përgjigjet me shkrim lidhur me kërkesat e parashtruar nga i pandehuri që gjyqtari i vetëm 

gjykues ti mundësohet  që të merr aktvendim me shkrim për të gjitha  kërkesat e pazgjedhura 

para shqyrtimit gjyqësor konform nenit  254 parg.6 të KPPK-së, por prokurori i shtetit edhe pas 

pranimit nuk ka dhënë përgjigje me shkrim. 

 

          Gjykata mbështetur në nenin 250 par.3 të KPPRK-së me datën 13.05.2019  ka vendosu 

lidhur me kërkesën e të pandehurit M.G.  dhe me aktvendim  ka refuzuar si  të pa bazë 

kërkesën për hedhjen e aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.1348-3/2017, e 

datës 10.04.2018, në këtë fazë mendon se ofrohet  mundësia për shqyrtim të gjithanshëm 

gjyqësor në këtë çështje penale, përmes të cilit do të epet mundësia e shqyrtimit të provave të 

propozuara nga ana e Prokurorit të Shtetit,  dëgjimit të dëmtuarës D.N. dhe provave të tjera që 

gjinden në shkresat e lëndës,  dhe ndëgjmit të pandehurit në shqyrtimin gjyqësor duke mos i 

dhënë vlerë të paracaktuar asnjë prove dhe pa predikuar epilogun përfundimtar të këtij gjykimi, 

por i pandehuri M.G. në afatin ligjor kundër Aktvendimi mbi refuzimin e kërkesës për hedhjen 

e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave në afatin ligjor nuk ka ushtruar ankesë kundër 

aktvendimit. 

 

Gjykata me datën 24.09.2019, ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor ku i pandehuri M.G. ka 

angazhuar në këtë fazë të procedurës edhe mbrojtës me autorizim A.v.Halil Ilazi, ku gjyqtari 

gjykues  përsëri  ka ftuar të pandehurin të përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit 

gjyqësor duke e udhëzuar të pandehurin në kuptim të nenit 323 parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPK-

së. 
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Prokurori i shtetit Valdet Avdiu, edhe në shqyrtimin kryesor përsëri  të pandehurit 

M.G., i ka lexuar aktakuzën dhe pas leximit  gjyqtari është bindur se i pandehuri e ka  kuptuar 

në tërësi aktakuzën dhe  pas konsultimeve me mbrojtësin e tij i ka ofruar mundësi të deklarohet 

mbi fajësinë apo pafajësinë  lidhur me veprat penale  për të cilat akuzohen. 

 

I pandehuri M.G., nuk ka pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohet. 

Pasi i pandehurit nuk  e ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i 

vetëm gjykues ka ftuar prokurorin e shtetit për të përmbledhur provat që mbështesin rastin  

konform nenit 328 par 1.të KPPRK-së, të paraqet falën hyrëse ku dhe e ka paraqitur. 

 

Konform nenit 329 të KPPRK-së gjykata në këtë çështje penale gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore do të përfshin të gjitha faktet që gjykata i konsideron të rëndësishme  për një gjykim 

të saktë dhe të drejtë, dhe deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. 

E dëmtuara D.N., në cilësinë e dëshmitares,  në  shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datën 

24.09.2019  ka deklaruar se i kujtohet mirë se pesë person e  kanë rrahur, kanë hyr ne shtëpinë 

e saj dhe  i kanë  thëne, që  ta lëshoj shtëpinë të cilën e kanë gjuajtur  në tokë  dhe i kanë 

dredhuar duart dhe i kanë shkaktuar lëndime trupore dhe janë larguar nga aty, por nga lëndimet 

që i kanë shkaktuar ka shkuar tek zyra e KFOR-it për të lajmëruar rastin, mirëpo por për shkak 

të lëndimeve që kish marrë nga personat që i kishin shkaktuar e nuk i ka njohur, ushtarët  e 

KFOR-it, e kanë dërgua  në Shtëpinë e Shëndetit në Ferizaj për ti dhënë ndihmë. Pas dhënies së 

ndihmës së parë është kthyer tek një fqinjë i saj atë natë e pastaj ka shkuar në Beograd, dhe pas 

shkuarjes atje i ka bërë kërkesë Zyrës Humanitare Habitatit, për ta njoftuar se kush ka hyrë në 

shtëpinë e saj dhe  zyrtarët e Habitatit e kanë njoftuar se  në shtëpinë e saj  pa vullnetin e saj ka 

hyrë personi M.U., ku të njëjtin e ka paditur në Zyrën Regjionale ne Gjilan. Pas kësaj  me 

punëtorët e  Habitatit, së bashku  kanë shkuar tek shtëpia e saj  dhe kur kanë arritur tek shtëpia 

e saj, kanë tentuar me hap derën e shtëpisë mirëpo dera nuk është hapur sepse e kishin ndërruar 

bravën e derës, dhe menjëherë kanë thirrur personin i cili kishte hyr  më herët në shtëpi të saj 

M.U.n, por  i njëjti i ka njoftua se  ai më nuk është  në ketë shtëpi por  aty ka hyrë një person 

tjetër e ai është  M.G. nga Ferizaji. Pas njoftimit nga M.U., i ka thënë se unë nuk e njoh këtë 

person por pas kësaj ka ra në kontakt me M.G., i cili kishte hyrë në shtëpi  të saj dhe  e ka 

njoftuar personin në fjalë se tani është duke jetuar në Beograd, me qira, andaj ka dëshirë nëse 

pajtohen ta përpilojnë një kontratë me shkrim mbi dhënien e shtëpisë së saj me qira me 

personin i cili ka hyr në shtëpi të saj, ku kemi arritur marrëveshje dhe e kemi përpiluar me 
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shkrim kontratën e dhënies së shtëpisë me qira z. M.G.t, ku me te kemi shkuar në Gjykatën 

Komunale në Ferizaj-Dega në Shtërpcë, ku e kemi vërtetuar kontratë mbi qiranë, por nuk më 

kujtohet se kush e ka përpiluar  me shkrim, por me vullnet të plotë pa ndikim të askujt ashtu siç 

janë marrë vesh e kemi nënshkruar si dhënëse me qira të shtëpisë së banimit, shfrytëzuesit 

M.G., ku qiramarrësi për tre / 3 /, muaj  M.G., mi  ka dhanë  paratë  e qirasë në dorë  dhe atë në 

shumë pre 300 €uro / treqind euro / , me qe nuk kam pasur xhirollogari, por në vazhdim 

qiramarrësit M.G., i kam ofruar xhirollogarinë e motrës sime tani e ndjerë ku është paguar 

qiraja e shtëpisë e në cilin muaj ka fillua ta paguaj nuk më kujtohet,  por nga  viti 2008 deri në 

viti 2010, është paguara, ku vlera mujore e  qirasë ishte 100 €uro, kurse prej 2010  asnjë cent 

qiramarrësi M.G. nuk më ka paguar. Në vazhdim të dëshmisë së saj e dëmtuar D.N. e ka 

njoftuar gjykatën  se në NLB Banka në xhirollogarinë e saj të pranimit të pensionit të pleqërisë  

me datën 22.04.2010, është ber pagesë e  qirasë por jo nga M.G. por nga një person tjetër O.D., 

dhe nga kjo pagesë dhe ky vit i muaji 2020, as kush nuk i  ka paguara qiranë për shfrytëzim të 

shtëpisë. Personi që është prezent në shqyrtimin gjyqësor në cilësinë e të pandehurit M.G., me 

te ka vërtetuar dhe nënshkruar kontratën mbi qiranë e shtëpisë e për mos pagesën e qirasë në 

vazhdim  mos përmbushjes së obligimit që kishte e  ka ftuar M.G., përmes telefonit, por nuk 

është lajmëruar dhe më nuk ka kontaktuar e kjo ka qenë arsyeje që  përmes Zyrës për Ndihmës 

Juridike ta inicioj  rastin  ku edhe i’u ka dhënë autorizim te kjo zyre, dhe për ketë ka dhen 

deklaratë, dhe  përkundë marrjes së shumë veprime që të zgjidhet kjo çështje por nuk është 

zgjedhur,  dhe për shtëpinë për të cilën akuzohet i pandehuri është bashkëpronare  ku e  ka ½ të 

kësaj patundshmërie, kurse pjesa tjetër është e tre  te tjerave D.N., M.N.  dhe S.Sh. , ku  dy 

bashkëpronarë janë kunetër –vëllezërit e burrit dhe një bashkëpronarë është kunata – motra e 

burrit. 

Në vazhdim e dëmtuar në pyetjet e parashtruara nga prokurori i shtetit ka deklarua se 

për shfrytëzimin e shtëpisë së saj me qira nga viti 2008 deri  në vitin 2010 ka pranuar rreth 

4000 €uro / katër mijë euro /   nga M.G..   

Në shqyrtimin gjyqësor në pyetjet e parashtruara nga  mbrojtësi të pandehurit M.G., 

avokati Halil Ilazi, e dëmtuara në cilësinë e dëshmitares  D.N. në pyetjet e parashtruara është 

përgjigjur: Pyetje:  kur ja keni dhënë çelësat e shtëpisë së juaj  M.G. a ka qenë në rregulle 

shtëpia e juaj  apo e demoluar ?  Përgjigjia:  po ka qen e demolume dhe e vjedhur;  Pyetje: a 

keni ndo një fotografi të gjendjes se shtëpisë së më hareshëm ?  Përgjigje: jo nuk kam; Pyetje: 

nëse ju keni pasur me investuar  për me rinovua shtëpinë  sa është dashur  te jen dhenë  para ?  
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Përgjigje: nuk e di është një  shumë e madhe, por nuk mundem me precizua; Pyetje: kush e ka 

përpiluar kontratën ?  Përgjigje: një avokat në Shtërpcë, por nuk e di me emër se kush është ; 

Pyetje: a e keni e lexuar kontratën? Përgjigje:  mendoje që po  ( pasi qe ka qen lidhur me qiranë 

e shtëpisë), Pyetje: nga kontrata mbi qiranë  a ka qenë edhe ndonjë marrëveshje tjetër lidhur me 

shitblerjen ? Përgjigje: po ; Pyetje: a ka qen i caktuar edhe çmimi i shtëpisë  ne kontrate i 

cekuar ? Përgjigje:  po; Pyetje: sa ?  Përgjigje: ka qen siç me kujtohet 60.000 €uro,  për pjesën 

time; Pyetje: a të kujtohet në kontratë  a ka qenë e përfshirë vetëm pjesa që të takon tij apo krejt 

shtëpia ? Përgjigje: siç me kujtohet ata nuk janë pajtuar ndërsa unë vetëm për pjesën time jam 

pajtuar. Pyetje: ne kontratë keni thëne se shtëpia është e mija ndërsa këtu ne seanca gjyqësore 

thoni se është ½  ku qëndron e vërteta ? Përgjigje: deklaroj përsëri nuk e di se çka shkruan ne 

kontratë unë jam pronare e  ½ e shtëpisë; Pyetje: a është iniciuar procedura e trashëgimisë 

lidhur me ketë çështje  dhe atë para kontratës apo pas kontratës ? Përgjigje: nuk me kujtohet; 

Pyetje: ju keni bere padi kundër kunatit-vëllait te burrit , dhe çka keni pranuar? Përgjigje: skam 

përgjigje.                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Në pyetjet e parashtruara nga i pandehuri M.G. të dëmtuarës në cilësinë e dëshmitares  

D.N., në pyetjet e parashtruara është përgjigjur: Pyetje : a  është e vërtet se unë e R.S., me ty 

jemi takuar dhe e kemi caktuar çmimin e blerjes? Përgjigje:  po është e vërtetë  dhe kemi 

biseduar për pjesën time prej ½ dhe atë me pagua për 3 muaj; Pyetje:  sa persona kemi  qenë 

prezencë kur kemi arrit çmimin e cekur në kontratë ? Përgjigje:  ka pasur shumë persona, por 

nuk e di se sa;  Pyetje : a është e vërtetë se në rastin kur kemi bërë  kontratën e shitblerjes ju 

nuk keni cek se gjysma e shtëpisë është kontestues; Përgjigje: po e ke dite për ketë ; Pyetje :  a 

është e vërtetë se unë i paguaj të gjitha kontributet-harxhimet  në këtë shtëpi;  Përgjigje:  meqë 

i shfrytëzon ai normal që duhet t’i paguaj; Pyetje : a është e vërtetë se kur kemi biseduar lidhur 

me shtëpinë tuaj se i ke pasur të gjitha në shiqim fotot e shtëpisë tuaj dhe garazhdës ; Përgjigje: 

nuk më kujtohet; Pyetje : a është e vërtetë  se t’i mi ke treguar fotografitë ; Përgjigje:  jo. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datën 06.12.2019  është dëgjuar në cilësinë e 

dëshmitarit R.S., i propozuar nga mbrojtësi i të pandehurit M.G. avokati Halil Ilazi , ku 

konform nenit  333 të KPPRK-së është marrë në pyetje nga pala e cila e ka propozuar ku ka 

deklaruar se sa i përket rastit të D.N. nga Ferizaji, e cila ka jetuar përkohësisht ne Beograd 

mund të deklaroj se diku rreth muajit nëntor të vitit  2008 data nuk më kujtohet ka ardhur D.... 

në .... kur kemi pas Zyrën Koordinuese dhe na kanë ftuar me shkue me marrë sepse ka një rast 

të lajmërimit të uzurpimit të shtëpisë së saj në Ferizaj dhe ne kemi shkuar së bashku me D.S., 
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pasi i njëjti ka qenë vozitës i imi dhe e kemi marrë D....  kemi shkuar me vizitua shtëpinë e saj 

në Ferizaj, e cila gjendet përballë ambulancës së Komunës së Ferizajt. Pasi kemi arritur te 

shtëpia kanë dalë disa fqinjë të saj me të cilët ajo është përshëndetur pastaj ata i kanë propozuar 

se nëse je i interesuar me shitë shtëpinë ne e kemi një blerës e cila është një mikeshë e jona dhe 

punon në Gjykatë në Ferizaj, si zyrtare e cila quhet A.G., ku ndërkohë e ka njoftuar A....  dhe 

pas pak kohe ka ardhur me bashkëshortin e saj dhe pas disa bisedave që kanë bërë rreth shitjes 

së shtëpisë dhe kanë arritur marrëveshje që D.N. me ja shitë shtëpinë M.G.t në vlere prej 

60.000 €uro, dhe atë shtëpinë në oborr në sipërfaqe prej 5 ari e 20 m
2
. Pasi që është arritur 

marrëveshja kemi ardhur në zyrën time dhe kemi hartuar një marrëveshje me shkrim që çmimi 

është 60.000 €uro, dhe  për mënyrën e pagesës kemi bisedua që të bëhet te shitësja e shtëpisë  

D.N. dhe blerësi M.G., pagesën ta bënë pasi që të përfundon një lëndë në Gjykatë e cila ka të 

bëjë me rregullimin e çështjes së trashëgimisë. Pas kësaj marrëveshje M.G. i ka propozuar D.... 

që më tepër të fokusohet rreth shtëpisë pasi që shtëpia e saj  ka qenë e demoluar e  që të behet 

renovimi i saj e ku për këtë u pajtu D.... por ajo i propozon M.G.t që derisa të përfundon 

procesi gjyqësor në ish Gjykatën Komunale tani Themelore në Ferizaj, të paguaj nga 100 €uro 

në muaj ku për këtë kanë hartuar edhe një kontratë mbi qiranë të cilën e kanë vërtetuar në  ish 

Gjykatën Komunale në Ferizaj -Dega në Shterpcë, pasi që atëherë D.... me vendbanim të 

përkohshëm banonte te një shoqe  e saj në Shtërpcë. Sipas njoftimit të qiramarrësit M.G. , e di 

që ka bërë pagesën e qirasë një kohë , por nuk e di sa ka zgjat ajo kohë.  

Në pyetjet e prashtruara nga ana e mbrojtësit të pandehurit M.G. Av.Halil Ilazi 

parashtruar dëshmitarit deklaron se ditën që ka ardhë D.... në zyrën tonë të punës me të së 

bashku kemi shkuar tek shtëpia e saj ku i shoqëruar me ne ka qenë edhe shoku i punës D.S. si 

dhe një fqinj  i saj R.R. ku kemi hyrë tek oborri i saj pasi që shtëpia e saj ka qenë e pabanuar 

dhe kemi vërejtur se shtëpia ka qenë në përgjithësi e demoluar, nuk ka pasur derë të hyrjes, 

kanë qenë të thyera të gjitha dritaret , muri i shtëpisë ka qenë i dëmtuar, brenda patoset e 

dhomave në katin e parë dhe të dytë, garazhda e mbushur me mbeturina. Lidhur me bisedën qe 

është bërë në mes pronares të kësaj shtëpie me truall është biseduar me blerësin M.G. ku 

shitësja D.... e ka vlerësuar një çmim prej 80.000 €uro, por pasi ka vërejtur se shtëpia është e 

demoluar ajo ka zbrit çmimin në emër të renovimit të shtëpisë në shumën prej 60.000 €uro. Sa 

i përket posedimit me dokumentacion lidhur me këtë rast  e di që D.N., ka theksuar se unë e 

kam vendimin e trashëgimisë se jam bashkëpronare, por këtë shtëpi e kam ndërtuar unë me 

bashkëshortin tim dhe atë me kredi dhe kredinë e ka tërhequr D.... se bashkëshorti  i ka vdekur, 

mirëpo siç kam njohuri tani bashkëpronarët e tjerë po kërkojnë pjesë në këtë truall, por e njëjta 

ka thënë se askush nuk mund të përzihet në këtë truall.  



 Numri i lëndës: 2018:011191 
 Datë: 30.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01383177 
 

13 (13)  

   
2
0
1
8
:0
1
1
1
9
2

 

 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datën 10.03.2020  është dëgjuar në cilësinë e 

dëshmitarit D.S., i propozuar nga mbrojtësi i të pandehurit M.G. avokati Halil Ilazi , ku 

konform nenit 333 të KPPRK-së është marrë në pyetje nga pala e cila e ka propozuar ku ka 

deklaruar siç më kujtohet dhe e kam parë në zyrë, ka qenë kohë e mëhershme, ku te dy palët  

janë dakorduar,  për një çmim, për pasurinë–shtëpinë e D....., por në vend ngjarjen nuk kam 

qenë por kam qenë në automjet, e di se  ekziston marrëveshja e shkruar por kush nuk e ka 

respektuar nuk e di, marrëveshja ka qenë që kjo ta paguaj çmimin ndërsa D.... deri sa t’i 

rregulloj letër sa më kujtohet, e deri atëherë blerësi ta paguan qiranë mujore,  siç më kujtohet 

çmimi i i përgjithshëm i kësaj pa patundëshmërie ka qenë diku rreth  60.000 €uro  mendoj se 

është edhe e shkruar, kurse sa i përket qirasë  e di qe ka qenë diku 100 €uro, është e shkruar në 

letër edhe kjo, në letër e kanë përpiluar në zyrën  tonë  e cila zyra ka qenë për ndërlidhje me 

gjykatën, kjo zyrë ka qenë nën kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, po unë dhe R.... kemi punuar 

në atë zyrë nga viti 2006-2013, kontratën e ka përpiluar sigurisht kolegu im R...., por unë nuk 

jam jurist, kam kryer punën e vozitësit më tepër,  është përpiluar në zyrë por nuk e di a është  

vërtetuar, ajo është paraqitur në zyrë por e di që ka pasur konteste në pjesën tjetër të pasurisë 

për atë ka mbet ajo marrëveshje që të paguhet çmimi kur të paguhet,  kemi shkuar së bashku 

me R.... tek shtëpia e D....., unë kam qëndruar në veturë e ata kanë shkuar, mu nuk më ka 

interesuar  që të dalë nga vetura  pasi që D.... me R....n kanë ndalur së bashku , kurse R.... dhe 

D.... kanë shkuar në një kafe por unë kam ardhur në zyrë,  e di që janë marruar vesh që D.... sa 

më shpejt të rregullojë dokumentacionin e kësaj pasurie, për kohën nuk më kujtohet. 

 

  Në pyetjet e parashtruara nga ana e mbrojtësit të pandehurit M.G. Av. Halil Ilazi 

parashtruar dëshmitarit D.S. në pyetjet e parashtruara është përgjigjur: Pyetje : si është quajtur 

organizata kur ti dhe R....  keni punuar? Përgjigje: zyra për ndërlidhje me gjykatën nën kuadër 

të Ministrisë së Drejtësisë; Pyetje: a ka qenë kompetenca e juaj veprim   juridik  në këtë 

heshtje; Përgjigje: veprimtari themelore ka qenë  ofrimi i ndihmës juridike; Pyetje: cilat punë 

konkret keni bërë; Përgjigje: transportimin e palëve për ndihmë juridike; Pyetje; a ke qenë  

prezent kur janë marruar vesh për shitblerje; Përgjigje: po e ceka edhe më lartë; Pyetje a ke 

pasur raste që ta shikosh atë kontratë; Përgjigje: po, po sigurt; Pyetje: a e din se si quhet ajo 

kontratë; Përgjigje: marrëveshje  mbi shitblerjen; Pyetje: a ke pasur rast të shohësh ndonjë 

dokument të mëparshëm , eventualisht i cili ka qenë i përpiluar në mes të pandehurit dhe tani të 

ndjerës; Përgjigje: ndoshta, besoj që po  marrëveshja e cila ka qenë  në zyrë; Pyetje: kush e  ka 

nënshkruar atë kontratë apo marrëveshje; Përgjigje:  D...., Miftari dhe ne të dy; Pyetje: sa herë 



 Numri i lëndës: 2018:011191 
 Datë: 30.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01383177 
 

14 (14)  

   
2
0
1
8
:0
1
1
1
9
2

 

ka ardhur D.... që ju t’i ofroni shërbime asaj; Përgjigje: mendoj se ka qenë 2 apo 3 herë; Pyetje; 

a ka qenë kjo në të njëjtin vit ; Përgjigje: nuk më kujtohet, por e di se ka qenë kah moti; Pyetje: 

a ka thënë se shtëpia është e tëra e saj apo ka treguar se ka ndonjë problem rreth kësaj shtëpie; 

Përgjigje: E di se ka pasur probleme dokumentacion; Pyetje: a keni njohuri se ka pranuar 

kapar; Përgjigje: jo nuk kam njohuri; Pyetje; a e keni njoftuar më herët D....; Përgjigje: por  nga 

ky rast po; Pyetje: a ju ka njoftuar  D.... se ka pasur ndonjë problem me të pandehurin ; 

Përgjigje: jo.  

 

            Pas dëgjimit të  dëmtuarës  D.N. dhe dëshmitarit R.S. gjyqtari gjykues në vazhdim të 

shqyrtimit gjyqësor  ka lexua provat materiale që gjinden në shkresat e lëndës dhe atë: 

Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Ferizaj mbi trashëgimin T.nr. 125/03 i dt.05.07.2003, 

leximi i Certifikatës së pronës me nr. të lëndës 45049-2017 e datës 08.05.2017 e lëshuar nga 

Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj në emër të D.N., Njësia Kadrastrale P-.... 1, Z.K Ferizaj 

me sipërfaqe 520 m
2
, pjesë e pronës 3/6; kontrata e qerasë e lidhur ndërmjet D.N. dhe M.G.t 

me datën 12.11.2008 VR.nr. 556/2008. 

          I pandehuri M.G., gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e tij ka deklaruar se në kontakte 

me D.N., kam kontaktuar  në lidhje me këtë lëndë që është duke u shqyrtuar për çështjen e 

blerjes së pronës së paluajtshme - shtëpisë së saj, sot në mbrojtjen time deklaroj se për pasurinë 

që bëhet falje-shtëpinë  e cila nga D.N. e cila ka nejtur në këtë shtëpi para lufte dhe ka qenë 

fqinje e mikut tim R.R. i cili ka banuar afër D....., këtë shtëpi e kam blerë me datën 12.11.2008, 

dhe marrëveshjen e kemi arritur në kafiterinë ” .... ”  e cila gjendet në Ferizaj Rrugën e Gjilanit, 

marrëveshja e kontraktuar ka qenë në shumë prej 60.000 €, të cilën shumë kam pasur për t’i 

paguar me rastin e lidhjes së kontratës mbi shitblerje, dhe nënshkrimit të saj në gjykatë dhe atë 

në gjykatën ish Komunale Ferizaj dega në Shtërpcë, me rastin e lidhjes së kontratës së 

shitblerjes, prezent kane qenë, R.S. pranë zyrës për ndërlidhje me gjykata në Ferizaj, D.S. 

zyrtar në këtë zyrë, me qellim të vërtetimit të së vërtetës dhe procesit të lidhjes së kësaj 

marrëveshje - kontrata për shitblerje të shtëpisë, e cila në momentin e lidhjes së marrëveshjes, 

shtëpia ka qenë e shkatërruar në tërësi, sepse në të, më herët kanë qëndruar  3-4 uzurpues dhe e 

kanë shkatërruar në tërësi, të cilës i kanë mbetur vetëm muret sepse kanë menduar   këtë shtëpi 

ta përvetësojnë për vete , pas kësaj me marrëveshje tani të ndjerës D....  N.  me vullnetin e saj 

të lirë e kemi  nënshkrimin në këtë  kontrate , dhe pas kësaj unë kam investuar me një shumë  

të madhe  mbi 20.000 €, unë me D...., kemi lidhë marrëveshje edhe për qira me D.... dhe ka 

qenë e caktuar qiraja në shumë prej 100 €, por kjo kontratë –marrëveshje që është lidhur me 
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D....  ka qenë me vullnetin e saj që të cekte në kontratën e shitblerjes çështjen e qerasë,  e kam 

paguar qiranë  dhe atë ditë kur e kemi nënshkruar kontratën unë personalisht i’a kam dhenë 300 

€ , pastaj pas kësaj pagese kemi arritur ujdi që t’i barti pagesat nëpërmjet bankës me 

transaksion  në emër të D..... dhe atë për çdo muaj, e di që kam paguar 7 apo 8 muaj sipas 

radhës, e deri te ndërprerja e pagesës së qirasë  është bërë se ajo ka ndërruar  vendbanimin dhe 

numrin e telefonit, mirëpo ajo ka  marrë obligim që të sjellë Certifikatën e patundshmërisë dhe 

pas sjelljes së saj te  përpilojmë kontratë të re bazuar në Certifikatën  poseduese, por e njëjta 

nuk është paraqitur deri sa është ftuar nga gjykata që të paraqitet në këtë çështje penale e cila 

po zhvillohet kundër meje, unë kam investuar në shumën e cekur më lart me bindje të plotë se 

shtëpinë e kam blerë dhe po investoj në shtëpinë time, përndryshe nuk do të investoja as një 

€uro deri sa te vërtetohet  kontrata mbi shitblerje e shtëpisë së saj. Në shtëpinë e D..... nga 

kontrata qe  e kemi lidhur për qiranë në datën e cekur më lartë është dashur që unë të bëjë 

renovimin  e shtëpisë dhe ta bëjë gati për jetesë dhe në atë shtëpi për të banuar kam hyre 4-5 

muaj, me bindje se unë do ta blej  këtë shtëpi  dhe do të investojë për të banuar e jetuar në të e 

jo për të keqpërdorur siç akuzohem. Deklaroj se D.N., i kam shkruar një letër për njoftimin e 

kontratës të cilën e kemi përpiluar  ku përmbajta e asaj letre ka qenë  që unë që nga dita e parë  

që kam hyrë në shtëpinë e saj   nuk kam hyrë të bëjë mashtrim apo ta keqpërdori por ta njoftojë 

për punën të cilën e kam bërë dhe  D.... të rregulloj dokumentacionin dhe të bëjë bartjen e kësaj 

shtëpie në emrin tim,  por nuk kam marrë asnjë përgjigje nga ajo letër. Është e vërtetë se kemi 

biseduar me D.... me datën 12.11.2008 kur është lidhur kontrata mbi qiranë ku kemi biseduar 

që e njëjta  me një afat sa më të shkurtë që t’i sjellë dokumentet  për këtë patundshmëri pasi që 

e njëjta nuk i posedonte në momentin kur ne  e kemi bërë marrëveshjen, por ajo më ka thënë se 

në afatin sa më të shkurte dy javësh do të kthehem dhe do të bisedojmë në zyrën ndërlidhëse , e 

për këtë kemi biseduar me D....  përmes telefonit por ajo nuk ishte përgatitë që t’i sjellë 

dokumentet që është dashur  t’i sjellë, pra ka qenë mungesa e saj e jo e imja, pasi që unë kam 

qenë i gatshëm në çdo moment që të bëhet bartja  në emrin tim, dhe kam qenë i gatshëm që të 

bëjë pagesën për blerjen e pasurisë së saj, siç e kam cekur edhe më lartë, dhe unë kam pasur 

mundësi ekonomike që në momentin  bartjes kjo patundshmëri të njëjtës sipas marrëveshjesh 

se cekur ne kontrata te ja paguaj çmimin e cekur. Mjetet i kam pasur të siguruara që nga dita e 

parë që të kryej obligimin tim moral të dhenë me rastin e nënshkrimit të kontratës së qirasë që e 

kemi përpiluar gjykatën në Gjykatën Themelore  Ferizaj –Dega në Shtërpcë, por siç thash edhe 

më lartë, edhe sot në seancën gjyqësore deklaroj se jam i gatshëm që   trashëgimtarëve ligjor të 

ardhshëm pas të ndjerës D.N., t’i paguaj çmimin siç jemi marrur vesh me D...., dhe sot jam i 

gatshëm që t’i deponoj këto mjete me qëllim që t’i shlyej të gjitha obligimet për këtë 
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patundshmëri që e kam në shfrytëzim me qëllim që sa më parë të  zgjidhet kjo çështje. Në 

vazhdim të mbrojtjes së tij në pyetje të Prokurorit të Shtetit, i akuzuari  M.G.  deklaron se  pos 

kësaj kontrate të cilën e ceka më lartë dhe vërtetuar me datën e cekur e cila gjendet në shkresa 

të lëndës  unë tjetër marrëveshje nuk kam nënshkruar, por në këtë kontratë është përfshi edhe 

shitblerja dhe qiraja, e njoftoj gjyqtarin gjykues se nuk ka pasur dijeni se e njëjta ka problem të 

trashëgimisë  të kësaj pasurie, tani kur i ka paraqitur në seanca gjyqësore ka konstatuar se ka 

edhe tjerë trashëgimtarë ku nëpërmjet seancave gjyqësore e kam kuptuar. Para se të arrij 

marrëveshje me D.... për blerjen e kësaj patundshmërie në fillim jemi marrë vesh për një çmim 

prej 80.000 € por, kur e ka parë  gjendjen e shtëpisë D.... ka bërë zbritje në 60.000 €, duke i 

falë besim asaj se me dokumentacion është në rregull.  

Në pyetjen e përfaqësuesit të të dëmtuarës D.N., av.Zh.G. i akuzuari M.G.  deklaron se 

po  kemi  bërë kontratë mbi shitblerjen,  dhe atë me datën 12.11.2008 ajo më ka thëne se 

përveç marrëveshjes në kontratë në shumë prej 60.000 €uro më ka thënë figuron në kontratë 

edhe çmimi i qirasë, nëse ti je i vullnetit që ma paguan  shumën prej 100 €uro në muaj për qira, 

por  është shtyrë pagesa e  qirasë për arsye se D.... nuk i ka kryer obligimet ndaj meje pasi që e  

njëjta ka pasur për të sjellë dokumentacionin komplet, më ka thënë që do të sjellë 

dokumentacionin,  por  nuk më ka njoftuar fare se në vitin  2003, e ka kryer trashëgiminë e 

patundshmërisë dhe atë në Gjykatën Komunale  në Ferizaj sipas  Aktvendimit T.nr.125/2003  e  

datës 05.07.2003. 

Gjykata  me datën 24.11.2020, ka mbajtur  vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor  ku janë 

plotësuar kushte që të mbahet shqyrtimi gjyqësor, por i ka njoftuar palët se me procesverbal të 

shqyrtimit gjyqësor ishte shtyrë për fjalën përfundimtare për datën 17.04.2020, por për shkak të 

situatës së krijuar të Pandemisë Covid-19, nuk është mbajtur shqyrtimi gjyqësor  dhe palët i ka 

njoftuar gjykata se për seancën e radhës  do të njoftohen përmes  ftesave të rregullta. 

 Bazuar  në nenin  311 paragrafi 3 të  KPPRK-së, meqë shtyrja e shqyrtimit gjyqësor ka 

zgjatur më shumë se tre muaj, shqyrtimi gjyqësor duhet të filloj rishtas dhe  përsëri të 

shqyrtohen të gjitha provat. 

              Palët prezentë në këtë lëndë penale kanë theksuar  se nuk ka nevojë që të nxirren 

prova të reja por mbesin pranë provave dhe deklarimeve të nxjerra deri në këtë fazë siç janë: 

Procesverbali i shqyrtimit fillestar i datës 10.10.2018; Procesverbali i shqyrtimit kryesor i datës 

19.08.2019; Procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i datës 24.09.2019; Procesverbali i shqyrtimit 
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gjyqësorë  i datës 06.12.2019, vazhdimi i shqyrtimit gjyqësor i datës 30.01.2020; vazhdimi i 

shqyrtimit gjyqësor i datës 10.03.2020 dhe shqyrtimin gjyqësor  e ka vazhduar me fjalën 

përfundimtare të palëve. 

       Gjykata për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes  faktike gjatë shqyrtimit gjyqësor i 

ka administruar këto prova: ka dëgjuar të dëmtuarën në cilësinë e dëshmitares D.N., 

dëshmitarët e propozuar nga mbrojtësi i të akuzuarit av.Halil Ilazi- dëshmitarët R.S., D.S.; si 

dhe në provat materiale në leximin e  Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Ferizaj mbi 

trashëgimin T.nr. 125/03 i dt.05.07.2003, Certifikatës së pronës me nr. të lëndës 45049-2017 e 

datës 08.05.2017 e lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj në emër te D.N., Njesia 

Kadrastrale P-.... , Z.K Ferizaj me sipërfaqe 520 m
2
, pjesë e pronës 3/6; kontrata e qerasë e 

lidhur ndërmjet D.N. dhe M.G.t VR.nr. 556/2008, me datën 12.11.2008  dhe vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Ferizaj-dega në Shtërpcë si dhe ka dëgjuar të pandehurin M.G.. 

          Gjykata i ka falur besimin deklarimit të dëmtuarës D.N., ku në cilësinë e dëshmitares 

deklaroj se edhe për kundër  dhënies me qira të shtëpisë dhe ofrimit për blerje ku janë cekur 

në kontratën e qerasë lidhur në mes të dëmtuarës-qiradhënëses D.N. dhe   qiramarrësit M.G.t 

e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj-Dega në Shtërpcë VR.nr. 556/2008, me datën 

12.11.2008 i njëjti nuk i’u ka përmbajtur kësaj kontrate ku në bazë të dëshmisë së ofruar nga e  

dëmtuara se në NLB Banka në xhirollogarinë e saj të pranimit të pensionit të pleqërisë  me 

datën 22.04.2010, e ka pranuar një pjesë të  pagesës së qirasë dhe atë në shumë prej 1200 

€uro,  por jo nga M.G. por nga një person tjetër  siç ceket në dëshminë e lëshuar nga NLB 

Banka me datë 19.06.2017 i cili është O.D. dhe këto mjete janë lëshuar për shfrytëzim të 

qirasë dhe nga kjo pagesë e fundit , askush nuk i  ka paguar qiranë për shfrytëzim të shtëpisë 

si dhe për kundër ofrimit për blerje i njëjti nuk e ka blerë që edhe pse të njëjtit i është ofruar 

një kohë e gjatë që t’i paguaj qiranë, ta blejë këtë patundshmëri  me shtëpi ose ta liron që e 

dëmtuara ta shfrytëzon në mënyrë të qetë, por i pandehuri deri me vendosjen e kësaj çështje 

nga gjykata nuk ka ndërmarrë kurrfarë veprimi. 

             Gjithashtu gjyqtari i vetëm gjykues, ka vlerësuar me shumë kujdes të gjitha provat të 

cilat janë administruar gjatë  seancave  të shqyrtimeve gjyqësore dhe ka ardhur në përfundim 

se nuk duhet t’i falet besimi mbrojtjes së dhënë  të akuzuarit M.G., ku  e  mohon kryerjen e 

veprës penale, për të cilën akuzohet nga prokurori i shtetit, por sipas vlerësimit të gjyqtarit të  

çështjes  është bërë thjeshtë me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, pasi që kjo u 

vërtetua edhe nga dëshmia e të dëmtuarës e dëgjuar në cilësinë e dëshmitares në shqyrtimin 

gjyqësor  e cila ka thekësu se i pandehuri M.G. pa e njoftuar të dëmtuarën, D.N. kishte hyrë 
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në shtëpinë e saj por pas njoftimit për këtë uzurpim kishte njoftuar   edhe Zyrën për Ndihmë 

Juridike, ku menjëherë kanë marrë veprime punëtorët e kësaj zyre, e ku në cilësi të 

dëshmitarëve janë dëgjuar R.S. dhe D.S.,  dhe  ndihmën e këtyre e dëmtuara   ka ardhur deri  

te kontakti me te pandehurin  ku edhe pas bisedimeve me të kanë arritur deri te marrëveshja  

ku edhe kanë lidhë kontratë mbi dhënien e shtëpisë me qira  dhe mundësinë e blerjes së 

shtëpisë  se cekur në kontratë mbi qiranë, vërtetuar në  Gjykatën Komunale në Ferizaj Dega 

në Shtërpcë, me datën 12.11.2008, por i  pandehuri nuk i’u ka përmbajtur kësaj kontrate dhe 

prej datës 22.04.2010,  të dëmtuarës nuk i ka paguar qiranë, e as që e ka blerë shtëpinë me 

truall nga e dëmtuara D.N. , dhe nga kjo kohë i pandehuri  fare nuk ka pagur qiranë mbi 

shfrytëzimin e shtëpisë ku e ka detyruar të dëmtuarën që në Prokurorin Themelore në Ferizaj 

me datën 03.04.2018 që të  paraqet kallxim penal për shkak të veprës penale  uzurpim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 paragrafi 1 të KPRK-së, ku edhe  nga 

prokurori është ngritur aktakuza ku ende qëndron në pronën e uzurpuar, andaj Gjykata nuk ja 

fali besimin deklarimit të pandehurit për shkak se deklarimi i tij është në kundërshtim me 

provat të cilave janë administruar gjatë shqyrtimeve gjyqësore siç janë deklaratat e të 

dëmtuarës D.N.,  pjesërisht edhe  nga dëshmia e dëshmitarve R.S., D.S., kontrata e qerasë e 

lidhur ndërmjet  të dëmtuarës D.N. dhe M.G.t VR.nr. 556/2008, me datën 12.11.2008  dhe 

vërtetuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj-dega në Shtërpcë, leximit të Certifikatës së pronës 

me nr. te lëndës .... e dates 08.05.2017 e lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj në 

emër të  dëmtuarës D.N.. 

           Gjykata vlerëson edhe  e fjalës përfundimtare të mbrojtësit të pandehurit M.G. avokatit 

Halil Ilazi, i cili ka theksua se duke marrë parasysh se vepra penale është kryer gjate kohës 

kur ishte ne fuqi Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës, e për rastin që akuzohet i mbrojturi im   

nuk ka vend për zbatim te Kodit  Penal të Kosovës qe ka hy ne fuqi me 1 janar 2013, në këtë 

rast ka vend të zbatohet neni 3 i Kodit të fundit sipas te cilit duhet te zbatohet ligji qe ka qenë 

ne fuqi  në kohën e kryerjes se veprës penale. Gjykata e vlerësoj mendimin e mbrojtësit të 

akuzuarit  por nuk e aprovoj me që i akuzuari M.G., që nga viti 2010 e deri me tani nuk e ka 

liruar pronën që e ka të Uzurpuar aplikoj dispozitat e e Kodit penal (Kodi nr.-04/L-082). 

            Për të ofruar mbrojtje juridike pronarit legjitim (nga baza e të drejtës së pronësisë) nuk 

është i interesuar vetëm individi por edhe vetë sistemi juridik (ligjvënësi). Pronësia 

konsiderohet si e drejtë e njeriut dhe gëzon mbrojtje edhe me konventa ndërkombëtare. 

Protokolli 1. i KEDNJ parasheh : “ Çdo person fizik dhe juridik ka të drejtën e shfrytëzimit të 

lirë të pasurisë së vet. Askush nuk mund të zhvishet nga pasuria e vet, përveç për interes 
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publik dhe në kushtet e parapara me ligj, si dhe me parimet e përgjithshme të së drejtës 

ndërkombëtare ”. Nga kjo rezulton se e drejta e pronësisë si e drejtë absolute gëzon mbrojtje 

edhe me dispozitat e të drejtës penale, e të drejtës civile dhe të drejtës administrative. 

Mbrojtjen e Pronësisë e parasheh edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 46. Ku e 

dëmtuara këtë paluajtshmëri e ka të fituar në mënyrë ligjore dhe të regjistruar në Agjencinë 

Kadastrale të Kosovës,-Zyra Kadastrale në Ferizaj, ku e njëjti gëzon mbrojtje juridiko- penale.  

          Gjithashtu i mbrojturi i të pandehurit avokati Halil Ilazi, në fjalën përfundimtare të 

parashtruar me shkrim dhe elaboruar ka theksua se i mbrojturi im  është  në lajthim nga e 

dëmtuara  për lidhjen e kontratës dhe fillimin e përmbushjes se saj e sipas nenit 25  të KPK-së 

(Kodi  Penal nr.04/L-082 i Republikës së Kosovës) kur vepra kryhet ne lajthim nuk ekziston 

përgjegjësia penale e kryerësit. 

          Gjykata  lidhur me rastin konkret  mendon se i akuzuari M.G., ka qenë i vetëdijshëm 

me rastin e  lidhjes së kontratës për shfrytëzim me qira pronën e paluajtshme-shtëpinë e të 

dëmtuarës D.N. ku në pikat e kontratës mbi qiranë  shifet se  palët janë pajtuar për pagesën e 

qirasë, marrëveshje për çmimin e blerjes së kësaj patundshmërie por i akuzuari,  nga viti 2010 

edhe për kundër angazhimit dëmtuara tani të ndjerës  D.N.  siç ka deklarua në dëshminë e saj 

në shqyrtimin gjyqësor se i akuzuari deri në vitin 2017 nuk i ka përmbushur obligimet e tija 

ka ndërpre pagesën e qirasë, dhe nuk ka arrit që ta blejë ketë patundëshmëri, ku për ketë e 

dëmtuara është obliguar që të  ngritë kallxim penal, ku prokuroi i shteti para se tan gritë 

aktakuzën me datën  01.09.2018 e kishte ftuar  për të marrë në pyetje të akuzuarin M.G., por  

pas udhëzimeve mbi të drejtat e tija i njëjti është mbrojtur në heshtje, andaj mendimi i 

mbrojtësit të tij se i mbrojturi i tij ka qen në lajthim nuk qëndron pasi për uzurpimin e kësaj 

patundëshmëri evidentohet në emër të dëmtuarës  në bazë të Certifikatës së pronës me nr. të 

lëndës .... e dates 08.05.2017, e lëshuar nga Zyra Kadastrale Komunale në Ferizaj në emër të 

D.N., Njesia Kadrastrale P-.... Z.K Ferizaj. 

 

           Gjykata nga provat e administruara në shqyrtimet gjyqësore, duke analizuar secilën 

provë veç e veç, dhe duke i ndërlidhur të gjitha së bashku në tersi ka vërtetuar që në veprimet e 

të akuzuarit M.G., formohen edhe qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale Uzurpim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 paragrafi 1 të KPRK-së, dhe për këtë ka 

vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke 

vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 
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           Sa i përket përgjegjësisë penale gjykata ka gjetur se ndaj të akuzuarit nuk janë 

paraqitur rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë përgjegjësinë penale të tij, kështu 

që i njëjti është penalisht përgjegjës për veprën penale që i vihet në barrë. 

 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati pati parasysh të gjitha 

rrethanat të cilat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPPRK-së, dikojnë në përcaktimin e llojit dhe 

lartësisë së dënimit. Gjykata të akuzuarit si rrethanë lehtësuese i mori parasysh sjelljet e tija 

korekte gjatë gjykimit, nuk ka dëshmi se është i dënuar me vendim të formës së prerë, është 

mbajtës familje, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale 

për të akuzuarin rrezikshmërinë konkrete të veprës penale edhe faktin se i akuzuari  ende nuk e 

ka liruar pronën e uzurpuar, andaj mbi bazën e këtyre rrethanave i shqiptoj dënimin si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

Gjykata është e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritëshme të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimeve të  paraparë me dispozitën e nenit 41 të KPRK-së dhe me ketë dënim që 

është në proporcion me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, 

rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit, se me anë të këtij dënimi do të arrihet 

qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen ( preventiva speciale ) 

si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti përmbajë personat e tjerë nga kryerja e veprës 

penale ( preventiva gjenerale ), si përmes këtij dënimi do të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Bazuar në nenet 458, 459, 460  të KPPRK-së përfaqësuesi i të dëmtuarës tani i të 

ndjerës  D.N. mbrojtësi i saj avokati  Zh.G.i, nga .... -Komuna Prishtinë, për realizimin e 

kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

           Konform nenit  450 par. 1 dhe 2 nën par. 2.6 të KPPK-së, të akuzuarin e obligon në 

shpenzimet e procedurës penale në shumë prej 20 eurove I cili obligohet që ti paguaj në afat 

prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

            Konform nenit 39 par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, Ligjit nr. 

05/L-036, Obigohet i akuzuari që në emër të taksës të paguaj shumën prej 30 eurove, në afat 

prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  
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Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                                      - Departamenti i përgjithshëm 

           P.nr.523/18, me datë 10.12.2020 

 

Zyrtare Ligjore                                                                             Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Kadishe Shabani                                                                                      Adem Shabani  

 

 

 

KËSHILLA JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ( pesëmbëdhjetë ) ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate. 


