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Numri i lëndës: 2018:060042 

Datë: 03.03.2020 

Numri i dokumentit:     00869388 

 

 

P. nr. 62/16 
NË EMËR TË POPULLIT 

 
 
Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 
gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të 
akuzuarve: B. Sh. dhe R. Sh. që të dy nga fshati M., Komuna e Malishevës, për shkak se në 
bashkëkryerje kanë kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 
332 par. 2 nën par. 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuar nga Prokuroria Themelore- 
Departamenti i Përgjithshëm në Gjakovë, me aktakuzë PP.nr.860/15, të datës 03.03.2016, në 
shqyrtimin kryesor publik gjyqësor të mbajtur  më  datën 09.09.2019, në prezencën e Prokurorit 
të Shtetit Anton Hasanaj, të akuzuarve: B. Sh. dhe R. Sh., më datën 12.09.2019 mori dhe 
publikisht shpalli këtë: 
 

 
A K T G J Y K I M  

 
I  
 

I akuzuari B. SH., nga i ati M., e ëma M., e gjinisë G., i lindur më datën ..., në fshatin M., Komuna 
e Malishevës, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, atë i dy (2) fëmijëve, i pa punë, i pa 
dënuar më parë, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal .... 
 

ËSHTË FAJTOR 
 
Nga data e pa vërtetuara e gjere më datën 10.06.2019, në fshatin M., Komuna e Malishevës, 
në vazhdimësi e ne mënyrë të kundërligjshme ka uzurpua një pjesës të pronës së pa luajtshme 
të dëmtuarës OTHPB– Ekonomia e Pyjeve  në K. M., në vendin e quajtur ranishte e evidentuar 
me numër te njësisë kadastrale P-..., pronë shoqërore në sipërfaqe të përgjithshme prej 608026 
m², në atë mënyrë që sipërfaqen prej 29 ari, duke rrethuar me tela, dhe shfrytëzuar bunarin pa 
ndonjë bazë juridike. 
 
-më çka ka kryer veprën penale uzurpim i pa ligjshëm i pronës së paluajtshëm nga nenin 332 
par.2 nen par. 2.1 lidhur me par.1 të KPRK-së. 
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Andaj, Gjykata ma aplikimin e neneve 6, 17 par. 1, 41, 43 par. 2, 45, 51,59,73,74,332 par. 2 nën 

par. 2.1 lidhur me par. 1 të KPRK-së dhe neneve 450 par. 2 nen par. 2.1 dhe 2.6, 454 par. 1, 359 

par. 2, 363, 365 dhe 463 par. 2 të KPPK-së, e gjykon të akuzuarit: B. SH. me,  

 

DENIM ME KUSHTE 
 

Të akuzuarin B. SH. e dënon me dënimi me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili 

dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një (1) viti nuk kryen vepër 

tjetër penale. 

Obligohet i akuzuari  B. SH. që të demtuarës OTHPB- Ekonomia e Pyjeve si pronare legjitime t’ia 
kthejnë/ lirojnë ngastrën kadastrale me nr. P-..., pronë shoqërore në sipërfaqe të përgjithshme 
prej 608026 m², në atë mënyrë që sipërfaqen prej 29 ari, e cila është objekt e kësaj akuze (të 
kthejnë dobinë pasurore të fituar me vepër penale) ne afat prej 30 ditësh pas plotfuqishmërisë 
se këtij Aktgjykimi, ndërsa ne raste të mos kthimit/ lirimit, dënimi me burgim me kushte i 
shqiptuar në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj do te revokohet dhe i njëjti do te ekzekutohet- 
shndërrohet në dënim efektiv. 
 
Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit ti paguaj shpenzimet në 
shumën prej 30,oo €, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 30,oo €,në afatin 
prej 15 ditëve nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
E dëmtuara OTHPB Ekonomia e Pyjeve M., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 
udhëzohet në kontest civil. 
 

 
II 
 

I akuzuari R. SH., nga i ati B., e ëma Z., e gjinisë Th., i lindur më datën ..., në fshatin M., Komuna 
e Malishevës,  shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, atë i tetë (8) fëmijëve, i pa punë, invalid 
i luftës, i pa dënuar më parë, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal .... 
 
 

Bazuar në nenin 363 par.1 nën par. 1.1 të KPPK-së.  

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

Nga data e pa vërtetuara e gjere më datën 10.06.2019, në fshatin M., Komuna e Malishevës, në 
vazhdimësi e ne mënyrë të kundërligjshme ka uzurpua një pjesës të pronës së pa luajtshme të 
dëmtuarës OTHPB– Ekonomia e Pyjeve në K. M., në vendin e quajtur ranishte e evidentuar me 
numër te njësisë kadastrale P-., pronë shoqërore  
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në sipërfaqe të përgjithshme prej 608026 m², në atë mënyrë që sipërfaqen prej 29 ari, duke 
rrethuar me tela, dhe shfrytëzuar bunarin pa ndonjë bazë juridike 

 

-me çka kishte për të kryer veprën penale uzurpim i pa ligjshëm i pronës së paluajtshëm nga 
nenin 332 par. 2 nen par. 2.1 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Për arsye se Prokurori i Shtetit, gjate shqyrtimit kryesore, ka heqë dorë nga aktakuza. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrën e mjeteve buxhetore të Gjykatës. 

 

E dëmtuara OTHPB Ekonomia e Pyjeve M., për realizimin e kërkesës pasurore juridike, 
udhëzohet në kontest civil. 

 

A r s y e t i m i  

 

Prokuroria Themelore- Departamenti i përgjithshëm në Gjakovë, me aktakuzë PP. nr. 860/15, të 

datës 03.03.2016, ka akuzuar të akuzuarit: B. Sh. dhe R. Sh. që të dy nga fshati M., Komuna e 

Malishevës, për shkak se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i 

pronës së paluajtshme nga neni 332 par. 2 nën par. 2.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

Prokurori i shtetit në shqyrtimin kryesorë deklaron se duke qenë se i akuzuari B. Sh. pranoj 
fajësinë për veprën penale nga aktakuza, i propozoi gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe 
njëkohësisht ta gjykojë sipas ligjit.  

 
Prokurori i shtetit në fjalën e tij përfundimtare deklaron se meqenëse gjatës këtij shqyrtimi 
gjyqësor më dëgjimin  e dëshmitarit Xh. G., si dhe më pranimin e parashtresës nga ana e 
përfaqësuesit të dëmtuarës rezulton se gjendja faktike ka ndryshuar andaj bëjë përmasimin 
dhe rregullimin e dispozitivit të aktakuzës i cili duhet të jetë si ne vijim: 
Nga data e pa vërtetuara e gjere më datën 10.06.2019, në fshatin M., Komuna e Malishevës, 
në vazhdimësi e ne mënyrë të kundërligjshme ka uzurpua një pjesës të pronës së pa luajtshme 
të dëmtuarës OTHPB– Ekonomia e Pyjeve  në K. M., në vendin e quajtur ranishte e evidentuar 
me numër te njësisë kadastrale P-..., pronë shoqërore në sipërfaqe të përgjithshme prej 608026 
m², në atë mënyrë që sipërfaqen prej 29 ari, duke rrethuar me tela, dhe shfrytëzuar bunarin pa 
ndonjë bazë juridike. 
 
-më këtë ka kryer veprën penale uzurpim i pa ligjshëm i pronës së paluajtshëm nga nenin 332 
par.2 nen par. 2.1 lidhur me par.1 të KPRK-së. 
Gjithashtu më vete pranimin e fajësisë nga ana e këtu të akuzuarit B. Sh., u vërtetua ne tersi 
gjendja faktike e përshkruar si ne dispozitivin e përmirësuar të kësaj aktakuze, i cili pranim ka 
mbështetje të plotë edhe ne provat materiale dhe personale që janë bashkangjitur  
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aktakuzës. Andaj kërkoj nga gjykata që të akuzuarin B. Sh., ta shpallë fajtor dhe ta dënoj sipas 
ligjit njëherë duke e obliguar ne pagimin e shpenzimeve procedurale. 
 
Përfaqësuesi i të dëmtuarës Xh. G., deklaron se kërkoj që i akuzuari të dënohet, kërkoj 
kompensim dëmi dhe kërkoj që ta liroj parcelën ne fjalë. 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari, i cili në 

shqyrtimin kryesor vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës gjykata nuk ka 

administruar prova, gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari ka 

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

Pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara 

nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë 

ligjore ose gabime faktike. 

Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen 

të gjitha elementet e veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi 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. 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat 
në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 
lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese personale të akuzuarit, është at i dy fëmijëve, në 
gjykim ka pasur qëndrim tejet korrekt, ka pranuar fajësinë, i pa punë, i pa dënuar më parë, i 
gjendjes së dobët ekonomike. Kështu që duke mos gjetur rrethana renduese gjykata ka ardhur në 
përfundim se dënimi me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, që iu është shqiptuar të 
akuzuarit B. Sh., dënimi i shqiptuar nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari B. Sh. në afat prej një (1) 
viti nuk kryen vepër tjetër penale, do të arrihet efekti dhe qëllimi i ti nga neni 41 dhe 50 i KPRK-së 
dhe këtë dënim të tilla të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën 
penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari.  

Sa i përket të akuzuarit R. Sh., prokurori i shtetit, gjate shqyrtimit kryesore, ka deklaruar se heqë 

dore nga ndjekja penale. 

Prandaj për sa i përket të akuzuarit R. Sh., Gjykata, në bazë të nenit 363, par. 1, nën par. 1.1 të 

KPPK-së, ka vendosur që të refuzoj akuzën. 

Në bazë të nenit 450, dhe 454 të KPPK-së, shpenzimet e procedurës penale në raport me të 

akuzuarin R. Sh., paguhen nga mjetet buxhetore. 
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Në raport me të akuzuarin R. Sh., e dëmtuara, për realizimin e kërkesës pasurore- juridike, është 

udhëzuar në kontest të rregullt juridiko- civil në bazë të nenit 463 par. 3 të KPPK-së. 

Për sa u tha më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.     

 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 

P. nr. 62/16,  Datë: 12.09.2019 
Zyrtarja ligjore                                                      Gjyqtari  
Albane Morina                                Njazi MORINA 
____________                                                         ___________ 
 
KËSHILLË JURIDIKE:   
 
Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat 
prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa dorëzohet përmes 
kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  
  

 


	Arsyetimi

