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Numri i dokumentit:     00709600 

         P.nr.1173/18 

 

 

             NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i përgjithshëm, gjyqtarja 

e vetme gjykuese Arjeta Gashi, me procesmbajtësen  Teuta Kabashi - sekretare juridike pranë 

kësaj gjykate, duke vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarit A.B nga Prizreni,  për shkak 

të veprës penale uzurpim i pa ligjshëm i pronës së luajtshme, nga neni 332 par.2 dhe veprës 

penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333, para. 1 të KPRK-së., sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti i përgjithshëm PP/II.nr.928-8/2017, të datës 

27.07.2018, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e mbrojtësit 

te akuzuarit av. Q.Xh dhe të akuzuarit, më datë 22.11.2019, morri dhe publikisht shpalli, 

ndërsa përpiloj me date 12. 12. 2019 këtë:  

 

 

                  A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

 

A. B, nga i ati A., dhe e ëma F., e vajzërisë M.,  i lindur më ..., në  fsh. ..., komuna e 

Prizrenit, më vendbanim ne Prizreni rruga “...”,  nr. ..., ka të kryer shkollën mesme, i martuar, 

baba i ... fëmijëve, punëtor, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, më numër personal të letërnjoftimit  ..., te lëshuar nga MPB në Kosovë. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

Për shkak: 

 

         I.  Prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 27.07.2018, në Prizren, i pandehuri në 

mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme më numër të ngastrës kadastrale 

11059/1 Zona kadastrale Prizren, pronë e të dëmtuarës "..", në atë mënyrë që ka mbuluar 

binarët e hekurudhës me rërë duke ndërtuar mbikalim për hyrje dalje në pronën e tij, krejt këtë 

në sipërfaqe prej 143 m
2
, e këtë e ka bërë pa pasur bazë ligjore dhe leje nga e dëmtuara. 

 

-Me këtë ka kryer veprën penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme 

nga neni 332 par.2 të KP-së. 

 

 

II.  Prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 27.07.2018, në Prizren, i pandehuri me 

dashje ka dëmtuar pasurinë e personit tjetër- të dëmtuarës "...", në atë mënyrë që ka mbuluar 
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binarët e hekurudhës me rërë duke ndërtuar mbikalim për hyrje- dalje në pronën e tij, e si 

pasojë e të cilave veprime i ka dëmtuar binarët dhe mbajtëset e drurit që i mbajnë binarët, duke 

i bërë të papërdorshëm, me ç ‘rast të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm material. 

 

 -Me këtë ka kryer veprën penale asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë nga neni 333 

par. l të KP-së. 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 41, 49, 50, 51, 52, 332 par 2 dhe  333 par 1 te 

KPK-së nr. 04/L-82 dhe nenin 365 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të akuzuarin e: 

 

                                                                 GJYKON 

 

- për veprën penale, në dispozitivin I të aktgjykimit shqipton dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj. 

 

- për veprën penale në dispozitivin II të aktgjykimit shqipton dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj  

 

Në kuptim të nenit 76  të KPK-së. 

 

- Vërteton dënimin unik me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet në afat prej 2 (dy) viteve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, 

nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale.   

                  

E dëmtuara: “...” sh.a, me seli në Fushë Kosovë, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

I akuzuari, obligohet që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në shumën 

prej 50 (pesëdhjetë) € në emër të paushallit gjyqësor si dhe shumën prej 30 (tridhjetë) euro në 

emër të kompensimit të viktimave të krimit, të gjitha këto obligohet që të i paguaj, në afat prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

  

                   A r s y e t i m  

 

 Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, kësaj gjykate, ka 

parashtruar aktakuzën PP/II.nr.928-8/17 të datës 27.07.2016, kundër të akuzuarit A.B nga 

Prizreni, për shkak të veprës penale uzurpim i pa ligjshëm i pronës së luajtshme, nga neni 332 

par.2 dhe veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333, para. 1 të KPRK-së. 

 

Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit- Atnor Skoro, ka  qëndruar pranë fjalës 

përfundimtare të parashtruar më shkrim nga prokurori i çështjes Naim Gashi, i cili në tërësi ka 

mbetur pranë aktakuzës PP/II.nr.928/2010 të datës 25.07.2016, e ngritur ndaj të akuzuarit, A.B 

nga Prizreni, për shkak të veprës penale uzurpim i pa ligjshëm i pronës së luajtshme, nga neni 

332 par.2 dhe veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333, para. 1 të KPRK-së, 

më arsyetimin së gjendja faktike e përshkruar si në dispozitivn I dhe II të aktakuzës është 

vërtetuar në mënyre të plot dhe të besueshme, si nga provat personal po ashtu edhe materialë: 

nga deklarata e të dëmtuarës – dëshmitarit A.E të dhëne në shqyrtimin gjyqësor më dt. 07.10. 

2019 është vërtetuar fakti së prona e uzurpuar është prone e ..., së të gjithë uzurpatoreve të 

linjës hekurudhës Klin-Prizren, ju është tërhequr vërejtja, së kanë uzurpuar pronën, si në 
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mënyre gojore po ashtu më shkresa të ndryshme, nëpërmes organeve gjyqësore në Gjykatën 

Themelore në Prizren, Policisë së Kosovës, së kanë iniciuar propozim për caktimin e masës së 

përkohshme, për ndalimin e dhënies së lejeve ndërtimore në pjesën e  

pronës së ..., e që nënkupton edhe lirimin e pronës. Po ashtu i dëmtuar ka shtuar së i akuzuari  

pronën e uzurpuar e ka shtruar me zhavorr dhe e njëjta i ka shërbyer për hyrje- dalje mbi binar 

dhe atë për biznesin e vet, me vite të tera dhe së më vendosjen e zhavorrit ka dëmtuar traversat 

dhe binaret. Po ashtu gjendja faktike si në dispozitivin I-II, të akuzës pjesërisht u vërtetua edhe 

nga vete deklarata e të akuzuarit e dhënë në shqyrtimin gjyqësor më datë 13.11.2019, i cili ka 

pranuar që pjesa e cila është shtruar më zhavorr është prone e ..  dhe i njëjti e shfrytëzon për 

hyrje dalje në pronat e tij, meqenëse dy pronat e tij i ndan hekurudha e ..., duke  e mohuar 

faktin që ketë e ka shtruar vete, por duke aluduar që ketë zhavorr e ka shtruar Komuna e 

Prizrenit, e ketë e ka bërë për ti ikur përgjegjësisë penale. Gjendja faktike si në dispozitivin I 

dhe II te aktakuzës u vërtetua edhe nga provat materiale, si certifikata e pronësisë .... e datës 

20.02.2014, ku vërtetohet fakti se vendi ku janë mbuluar më rërë- zhavorr  binaret dhe hapësira 

për rrethe, janë në pronën e të dëmtuarës “...”. Nga procesverbali me nr. ..., e datës 04.04.2017, 

është vërtetuar së komisioni prej tre anëtaresh kanë konstatuar gjendjen faktike në teren, ku 

kanë konstatuar se i akuzuari ka bere vendkalim te egër, duke e shtruar më rërë, pjesën e 

hekurudhës dhe pjesën e hapësirës afër hekurudhës, për të shfrytëzuar për hyrje dalje në pronën 

e tij, më të cilat veprime ka uzurpuar sipërfaqen prej 143m2.  Nga shikimi në otro-foto të bëra 

në vendin e ngjarjes, shihet qartë së hapësira ku është uzurpuar nga ana e të pandehurit, e 

saktësisht binaret e trenit janë të mbuluar më zhavorr. Nga të gjitha këto është vërtetuar në 

mënyrë të pa kontestueshme së i akuzuari A.B ka kryer veprën penale uzurpim i pa ligjshëm i 

pronës së paluajtshme, nga neni 332 par.2 dhe veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë 

nga neni 333, para. 1 të KPRK-së. Andaj ka propozuar që të njëjtin të shpallen fajtor dhe të 

dënohen sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës A.E në fjalën  përfundimtare të cilën e ka dorëzuar në forme 

të shkruar ka deklaruar: gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor më provat të cilat gjendeshin në shkresat 

e lëndës, deklaratave të dhëna në seancë u vërtetua se i pandehuri ka uzurpuar pronën e cila më 

aksionin e përbashkët të Drejtorive të Komunës së Prizrenit, asaj të Inspeksionit dhe 

Gjeodezisë, më asistencën e Policisë së Kosovës është bërë lirimi i pronës së uzurpuar. Në 

seancën e mbajtur më date 13.11.2019, i pandehuri pranoj se edhe në ditën e sotme të njëjtën 

pronë të uzurpuar e shfrytëzon, në formën e dhënë si në aktakuzë dhe kallëzim penal të 

paraqitur më parë, vendkalim për hyrje dalje në objektin biznesor – depo të materialit 

ndërtimor. Andaj gjykatës i propozoj që pas vlerësimit të provave në mënyrë të drejtë të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës të sjell aktgjykim përkatës. 

  

Mbrojtësi i të akuzuarit  A.B-av. Q.  Xh në fjalën përfundimtare ka deklaruar së: më 

veprat penale, më të cilat është akuzuari i mbrojturi im, gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është 

vërtetuar, së është kryerës i këtyre veprave për të cilat akuzohet. Përkundrazi nga vete dëshmia 

e përfaqësuesit të palës se dëmtuar rrjedhe së nuk e din së kush e ka shtruar më zhavorr pjesën  

e hekurudhës. Ne baze të nenit 7 të KPPRK-së, obligon prokurorin, policinë, po ashtu edhe 

gjykatën që të nxjerr të gjitha provat fajësueses dhe shfajësues të cilat shkojnë në favor te të 

akuzuarit si dhe të njëjta pas administrimit ti vlerëson më besueshmëri të lart. Nga vetë provat 

e propozuar nga akuza siç janë  fotografit, po ashtu edhe procesverbali për inspektimin e kryer 

nga drejtoria e inspektorateve të datës 01.10.2018 të dorëzuar nga vete pala e dëmtuar 

vërtetohet së prona kontestuese për të cilën bëhet fjalë është prone e lire, në qarkullim të lire 

për qytetaret, vërtetohet së Komuna e Prizrenit ka lidhur marrëveshje vullnetarë më të 

dëmtuarën ..., për lirimin e së njëjtës. Po ashtu edhe nga provat që në kemi dorëzuar në gjykatë, 

është vërtetuar së ajo lagje në tërësi është shtruar më zhavorr nga Komuna e Prizrenit, në 
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mënyre që banoret në ketë pjesë të kenë qasje në shtëpitë e tyre. Andaj nga të theksuarat më 

lart pa mëdyshje është vërtetuar së në veprimet e të akuzuarit A.B, nuk formohen tiparet e 

veprës penale,  uzurpim të paligjshëm të pronës së paluajtshme, e duke pasur parasysh këtë fakt 

nuk mund të vërtetohet së i akuzuari të këtë kryer ndonjë dem eventual, e më këtë të kryen 

veprën penale asgjësim apo dëmtim të pasurisë. 

 

I akuzuari në fjalën përfundimtare ka mbështetur fjalën e mbrojtësit të tij, duke shtuar 

së zyrtaret të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe të cilët kanë konstatuar procesverbalin 

nuk kanë kontaktuar fare më mua, pasi që unë nuk jam pronar i asaj firme të cilën e kanë 

deklaruar ata, unë jam vetëm pronar i tokës, dhe gjate lirimit te pronës së Infrakos-it, nuk është 

prekur asgjë në pronën time. 

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka administruar provat dhe atë: deklaratën e palës së 

dëmtuar – në cilësinë e dëshmitarit, dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor më dt.07.10.2019, 

deklarimin e të akuzuarit A.B dhënë në seancën e dt.13.11.2019 si dhe provat materiale si: 

certifikata e pronësisë ...e dt.20.02.2014, procesverbali më numër ..., date 25.05.2017, 

deklaratën e të pandehurit A.B të dhëne në prokurori më date 27.07.2018, urdhëresën për 

lirimin e pronës, date 18.11.2013, kopjën e planit e nxjerre nga Gjeoportali, pa date, 

procesverbali më nr. ..., e datës 12.06.2018 ( i cili është propozuar gjate seancës gjyqësorë nga 

përfaqësuesi i palës se dëmtuar), si dhe fotot të bëra në vendin e ngjarjes.  

Gjykata pas administrimit të provave të lartpërmendura dhe vlerësimit të të njëjtave ka 

vërtetuar këtë gjendje faktike: 

Në tërësi u vërtetua së i akuzuari A. B, prej datës së pavërtetuar e deri më datën 

27.07.2018, në Prizren, në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme 

mënumër të ngastrës kadastrale ... Zona kadastrale Prizren, pronë e të dëmtuarës "...", në atë 

mënyrë që ka mbuluar binarët e hekurudhës me rërë duke ndërtuar mbikalim për hyrje dalje në 

pronën e tij, krejt këtë në sipërfaqe prej 143 m
2
, e këtë e ka bërë pa pasur bazë ligjore dhe leje 

nga e dëmtuara. 

 

Po ashtu u vërtetua se prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 27.07.2018, në Prizren, 

i pandehuri më dashje ka dëmtuar pasurinë e personit tjetër- të dëmtuarës "...", në atë mënyrë 

që ka mbuluar binarët e hekurudhës më rërë duke ndërtuar mbikalim për hyrje dalje në pronën 

e tij, e si pasoj e të cilave veprime i ka dëmtuar binarët dhe mbajtëset e drurit që i mbajnë 

binarët, duke i bërë të papërdorshëm, me ç ‘rast të dëmtuarës i ka shkaktuar dëm material. 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka dëgjuar përfaqësuesin e palës së  

dëmtuar A. E, i cili është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit, e të cilës deklaratë gjykata i besoi në 

tërësi, pasi që ishte bindëse dhe përputhej edhe me provat materiale të cilat gjinden në shkresat 

e lendes, ndër të tjera gjatë  shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: së i akuzuari ka uzurpuar  pronën 

e ..., duke e shtruar më zhavorr, të cilën e ka shfrytëzuar për kalim në pronën e tij, kjo është 

vërtetuar nga përpilimi i procesverbalit, nga zyrtaret e autorizuar të sektorit të paluajtshmërisë  

te të  dëmtuarës, gjegjësisht përgjegjës për pronën e cila gjendet në lidhjen hekurudhore Klinë 

– Prizren, njëkohësisht edhe objekteve që gjinden në këtë pjesë të pronës. Me tej ka deklaruar 

së të akuzuarit në rastin konkret dhe të gjithë uzurpatoreve të tjerë të linjës hekurudhore, në 

forma të ndryshme i´u është tërhequr vërejtja së kane uzurpuar pronën dhe atë në mënyre 

gojore dhe më ane të shkresave. Po ashtu kemi njoftuar Gjykatën Themelore në Prizren, Policin 

e Kosovës, për disa raste kemi iniciuar edhe propozim për caktimin e masës së sigurisë, për 

ndalimin e dhënies së lejeve ndërtimore në këtë pjese te pronës, që nënkupton edhe lirimin e 

tyre. Përfundimisht këto prona janë liruar në vitin 2018, ku më një marrëveshje të arritur më 



 Numri i lëndës: 2018:054823 
 Datë: 12.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00709600 
 

5 (7)  

   
2
0
1
8
:0
5
4
8
2
4

 

Komunën e Prizrenit, e cila ka qenë në cilësinë  e të paditurës dhe në bashkëpunim edhe më 

Policin e Kosovës. Sa i përket pronës së të akuzuarit ka deklaruar, së nuk ka qenë e rrethuar, 

por e njëjta ka qene e shtruar më zhavorr dhe  kupëza të betoni që gjë është vërtetuar më 

procesverbalin i cili gjindtë në shkresa të lendes, ku të akuzuarit i ka shërbyer për hyrje dalje 

mbi binare, prone e ..., për në biznesin  e vet. Sa i përket demit që i është shkaktuar të 

dëmtuarës ..., ku pa lejen e të njëjtës i akuzuari ka shtruar zhavorr, ka dëmtuar traversat dhe 

binaret dhe at përmes kalimit të egër hyrje-dalje mbi pronë dhe linjën hekurudhore, e i cili dem 

do te vlerësohet më vone nga ana e kompanisë.  

   

I akuzuari A.B gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e tij ka deklaruar:  

 

Që pjesa ku është shtruar më zhavorr, nuk është shtruar nga ana e tij, dhe se ai nuk e ka  

shtëpinë aty, aty është vetëm prona e tij, ku më pare e ka pasur bahqe, tani e ka parcele dhe 

është e lëshuar më qira. Kjo pjesë është shtruar më zhavorr në vitin 2016, të cilën e ka shtruar 

Komuna dhe atë prej  Nashecit e deri të market “...” dhe së kjo pjesë është paralel më rrugën e 

asfaltuar.  Komuna gjate shtrimit të rrugës me zhavorr i ka mbuluar edhe binaret. Hekurudha i 

ndan dy parcelat e tij. Mbikalimin në hekurudhe ka qenë, për faktin pasi që është mbuluar nga 

dheu të cilën e kanë hedhur qytetaret e pandërgjegjshëm dhe ka qene e mbuluar edhe një pjese 

e parcelës sime, dhe së ai dhe (zhavorr) edhe pse nuk i kujtohet, vetëm e di së kur Komuna e ka 

qit kanalizimin, telefonin dhe ujin dhe nga ai moment ka mbetur dheu. Ngastrën në fjalë 

(pllacin) e ka te leshura më qira, e ka vetëm ketë hyrje dhe se ende shfrytëzohet kjo pjese për 

hyrje- dalje, dhe  tani atë parcele e posedon personi të cilit ia ka lëshuar më qira. 

 

Gjykata nuk ka mundur të pranonte mbrojtjen e të akuzuarit A.B, pasi që mbrojtja e tij 

është në tërësi e paqëndrueshme dhe nuk mbështetet në asnjë provë tjetër. Duke mohuar 

kryerjen e veprave penale, është mbrojtur duke thëne së atë pjese nuk  e ka shtruar vete, atë e 

ka shtruar Komuna, duke mos arritur të dëshmoj më prova dhe fakte një gjë te tillë. Atë parcel 

nuk e shfrytëzon ai, por tani e shfrytëzon një qiramarrës e ketë e bene vetëm qe ti ik 

përgjegjësisë penale, ngase vete është pronar i parcelës në fjale, dhe është pronari ai që 

menaxhon me pronën e tij. Gjykata nuk mundi t’i pranoj pretendimet e tij, kinse ajo pjese është 

shtruar nga ana e Komunës, e ky fare nuk ka të bëjë më rastin dhe veprimet inkriminuese, me 

arsyetimi e tij së nuk jeton në atë vende. Vete i akuzuari në mbrojtjen e vete të dhëne në 

shqyrtimin gjyqësor, i ka dhenë dy versione për mbulimin e hekurudhës,  njëherë është 

deklaruar së qytetaret e pa ndërgjegjshëm e kane mbuluar më hedhjen e dheut në atë pjese, 

pastaj në versionin tjetër thotë së kjo pjese është mbuluar në kohen kur Komuna e Prizreni ka 

bere hapjen e kanaleve për kanalizim, telefon dhe uji dhe që nga ai moment ka mbetur dheu.  

Kjo mbetet në suaza të supozimeve ngase një pretendim i tillë nuk është vërtetuar nga asnjë 

provë, por edhe nëse do të ishte ashtu siç pretendon i akuzuari, i njëjti ka pasur njohuri, që në 

atë pjese nuk ka pasur asnjë të drejtë lidhur me atë pronë, por edhe përkundër kësaj i njëjti e ka 

shfrytëzuar për hyrje-dalje në të dy pronat e tij, pra si urë lidhëse në mes të pronave të tij, ku 

edhe vete ketë e ka deklaruar, gjate dhënies së mbrojtjes se tij. Andaj gjykata konsideron që një 

mbrojtje e tillë nuk është bindëse dhe e pranueshme për gjykatën në këto pjesë të saj dhe një 

mbrojtje e tillë sipas vlerësimit të gjykatës është dhënë në drejtim të shmangies nga 

përgjegjësia penale. 

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar edhe nga  provat materiale dhe atë:  

Nga certifikata pronësisë ... e dt.20.02.2014, gjykata ka vërtetuar faktin së ngastra 

kadastrale me numër ... është pronë shoqërore, përkatësisht  N.P.SH Hekurudha e Kosovës. 
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Nga procesverbali më nr. 20/17,  dt.25.05.2017, i cili është përpiluar nga zyrtaret e 

sektorit të  Patundshmërisë në ... Sh. A. -  gjykata ka vërtetuar faktin së, i akuzuari A.B ka 

ndërhyre në pronën e ..., në ngastrën Kadastrale ..., lista poseduese ..., duke  e shfrytëzuar për 

hyrje- dalje, në depon e tij ndërtimore dhe mbi binaret ka pasur vendkalimin ilegal të shtruar 

më rërë- zhavorr në sipërfaqe prej 143m2, ku ka ekspozuar material ndërtimor, blloka etj. 

Në deklaratën e dhënë në prokurori i akuzuari, 27.07.2018, ka deklaruar që atë pjese të 

pronës së ... e ka shtruar komuna më zhavorr, ku është kundërthënës më deklaratën e dhënë në 

mbrojtjen e tij, i cili i jepe dy versione: njërën ka qenë e mbuluar më dhe nga qytetaret e 

pandërgjegjshme, ndërsa versionin  e dyte ka mbetur e mbuluar që nga koha kur Komuna i ka 

vendosur kanalizimin, telefonin dhe rrymën. 

Nga Urdhëresa për lirim të pronës e datës 18.11.2013, është vërtetuar fakti që e 

dëmtuara ..., e ka lëshuar urdhëresën ndaj të akuzuarit A.B, për lirimin e pronës, si dhe të largoj 

në tërësi gjerat që i akuzuari benë veprimtari, po ashtu nëpërmjet kësaj urdhërese i akuzuari 

është njoftuar që nuk lejohet kalimi i këmbësoreve  e as e automjeteve mbi binar e trenit,  e kjo 

mund të behet vetëm në kalimet Zyrtare të ndërtuar dhe regjistruara zyrtarisht si vendkalim. I 

akuzuari jo qe nuk ju ka bind urdhëresës, por nga deklarimi i tij që ka dhen në mbrojtjen e 

shqyrtimit gjyqësor, ka tregua që vazhdon ende të shfrytëzoj atë pjesë të hekurudhës për hyrje 

dalje në të dy pronat e tije, dhe se për te pllaci i tij është vetëm kjo hyrje. 

Nga Kopja e planit e nxjerr nga Gjeoportali, pa datë është vërtetuar vendi ku është 

prona e të dëmtuarës .., ku janë te vendosura edhe binaret e trenit, e cila është në lidhshmëri 

edhe me shume prova tjera materialë. 

Nga fotografit e nxjerra në vendin e ngjarjes, vërtetohet së binaret janë të dëmtuar dhe 

afër binareve gjinden materiali ndërtimore, ku kjo prove vërtetohet edhe më faktin që kjo ka 

qenë e konstatuar në procesverbalin nr. 20/17, dt. 25.05.2017 dhe nga vete deklarata e të 

akuzuarit ku thotë që parcelën në fjale e kam te lëshuar me qira. E në ketë biznes është pllac 

ndërtimor. 

Gjykata si prova materiale ka lexuar edhe procesverbalin me nr. ..., dt. 12.06.2018: i cili 

është propozuar nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar gjate shqyrtimit gjyqësor, nga i cili 

procesverbal është vërtetuar fakti së lirimi i pronave të uzurpuare e në mesin e tyre edhe i 

pronës që është objekt i akuzës, është bëre nga data 17.09.2018 e deri më datën 28.09.2019, në 

bashkëpunim më Komunën e Prizrenit, gjegjësisht Inspektoriati Komunale dhe të ndërtimit, si 

dhe nga komisioni i caktuar i “...”, ku hapësirat e liruar kane qenë nga Stacioni Hekurudhore 

deri të ura e Autostradës për Shqipëri. 

Gjykata ka analizuar edhe tezën e mbrojtësit të akuzuarit A.B,  av. Q. Xh, lidhur më 

pretendimet e tij së prona e cila është objekt i akuzës është prone e lire, që ajo shfrytëzohet për 

lëvizje të lire të qytetareve, nga dëgjimi i përfaqësuesit të palës së dëmtuar dhe nga provat tjera 

materialë është vërtetuar e kundërta, se ajo është pronë  e  ..., pastaj e dëmtuar ju ka tërhequr 

disa here vërejtjen, e më në fund ju ka lëshuar edhe urdhër për lirimin e pronës, të cilën gjë i 

akuzuari nuk e ka bëre.  

 

Gjykata pas administrimit te të gjitha provave materiale, dëgjimit të palës së dëmtuar 

dhe të akuzuarit, konstatoi që në rastin konkret nuk është kontestuese, që i akuzuari pronën ne 

fjalë e ka të lëshuar më qira, që ai nuk është duke kryer ndonjë veprimtari në atë pronë, mirëpo 

është pronar i asaj prone dhe së qiramarrësi nuk mund të ndërmarr ndonjë veprim pa lejen e të 

akuzuarit. Nga e tërë kjo rezulton së i akuzuari A.B veprimet e tilla i ka kryer më dashje pasi 

që ka qenë i vetëdijshëm së veprimet e tij janë kundërligjore, por edhe përkundër faktit që ka 
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qenë i njoftuar që duhet ta liroj atë hapësirë, ai ka vazhduar që ta shfrytëzoj në të njëjtën forme, 

ku edhe  tani vazhdon që ta përdor si hyrje- dalje në mesë të dy pronave të tij. 

 

Gjykata nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, duke analizuar secilën 

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

të akuzuarit A.B, formohen dhe qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale, uzurpim i pa 

ligjshëm i pronës së luajtshme, nga neni 332 par.2 dhe veprës penale asgjësim apo dëmtim i 

pasurisë nga neni 333, para. 1 të KPRK-së, më të cilat e ngarkon aktakuza, andaj gjykata të 

njëjtin e ka shpallur fajtor dhe i ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të aktgjykimit, më parë 

duke vërtetuar në tërësi përgjegjësinë e tij penalo juridike pasi që nuk është gjetur asnjë 

rrethanë e cila do të përjashtonte përgjegjësinë eventuale të akuzuarit. 

 

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 të KPP-së, të cilët ndikojnë 

në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethanë rënduese gjykata ka vlerësuar se i 

akuzuari ka cenuar një nga të drejtat themelore të njeriut –të drejtën e pronës të personit tjetër. 

Ndërsa prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale te të akuzuarit, se 

është familjar dhe ka fëmijë, andaj nga këto rrethana gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi 

i shqiptuar si në shqiptim të aktgjykimit, është në proporcion me shkallën e rrezikshmërisë së 

veprave penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit, e sipas bindjes së gjykatës me 

këtë dënim do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij i paraparë si në nenin 41 të KP-së dhe se në të 

ardhmen do ta parandalojë të akuzuarin dhe personat tjerë në kryerjen e veprave penale. 

  

Vendimin mbi kërkesën pasurore-juridike gjykata e bazoi në dispozitën e nenit 463 

par.2 të KPP-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 450 dhe nenit 

453 par.1 të KPP-së. 

 

 Vendimin për programin e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 pra.3 pika 1. të Ligjit me numër 05/L-036 

 

 Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:054823, 12.12.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


