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             NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i përgjithshëm, gjyqtarja 

e vetme gjykuese Arjeta Gashi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Njomëza 

Berisha, duke vendosur në lëndën penale kundër të akuzuarit M.S nga Prizreni, për shkak të 

veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.2 të KP-së dhe 

veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti i përgjithshëm PP/II.nr.919-8/17 të datës 

16.10.2018, pas mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e Prokurorit 

të Shtetit- Sahide Sefa, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av. R.K nga Prizreni, më datë 

27.11.2019, morri dhe publikisht shpalli, ndërsa përpiloj me datën 19.12.2019 këtë:  

 

 

                  A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

M. S, nga i ati Z. dhe e ëma I., e vajzërisë K., i lindur me ... në fshatin ..., Komuna e 

Malishevës, tani me banim në Prizren, rruga ”...”, hyrja ..., kati ..., nr..., ka të kryer fakultetin, 

ndërtimtar, i martuar, i ati i ... fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

 

              ËSHTË  FAJTOR 

 

 I. Prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 17.09.2018, në Prizren, i pandehuri në 

mënyrë të kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme me numër të ngastrës kadastrale ..., 

Zona Kadastrale “...”, pronë e të dëmtuarës “...”, në atë mënyrë që një pjesë të kësaj ngastre ka 

rrethuar me rrethojë metalike, ka shtruar me kubëza të betoni hapësirën përreth binarëve, po 

ashtu ka mbuluar binarët me kubëza betoni, krejt këtë me qëllim që ta shfrytëzoj për nevoja të 

biznesit të tij me emrin “...” dhe të mundësoj hyrje dalje në të, e tërë kjo në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 540m² dhe këtë e ka bërë pa pasur bazë ligjore dhe leje nga e dëmtuara. 

 

 -Me këto veprime ka kryer veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332 par.2 të KPK-së. 

 

 II. Prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 17.09.2018, në Prizren, i pandehuri me 

dashje ka dëmtuar pasurinë e personi tjetër – të dëmtuarës “...”, në atë mënyrë që ka mbuluar 
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binarët e hekurudhës me kupëza betoni, krejt këtë me qëllim që ta shfrytëzoj për nevoja të 

biznesit të tij me emrin “...” dhe të mundësoj hyrje dalje në të, me të cilat veprime i ka dëmtuar 

binarët dhe mbajtëset e drurit, duke i bërë të papërdorshëm, me ç ‘rast të dëmtuarës i ka 

shkaktuar dëm material. 

  

-Me këto veprime ka kryer veprën penale, asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga 

neni 333 par.1 të KPK-së. 
 

 

Andaj gjykata në bazë të neneve të lartshënuara dhe dispozitave të neneve  4, 6, 7, 17, 

21, 41, 42, 49 par.1 pika 1.1, 50, 51, 52, 73, 80, 332 par.2 dhe 333 par.1 të KPK-së dhe nenit 

365 të KPPK-së, të akuzuarit e:    
 

GJYKON 

 

-Për veprën penale si nën I të dispozitivit, dënimin me  burgim  në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muajve.  

 

-Për veprën penale si nën II të dispozitivit, dënimin me  burgim  në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj. 

 

Në kuptim të nenit 80 të KPK-së, të akuzuarit i shqipton:  

 

             DËNIMI  UNIK 

 

Duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit prej 2 (dy) viteve nuk 

kryen ndonjë vepër të re penale. 

 

E dëmtuara “...”, sh.a  me seli ne ..., për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohen në kontest civil. 

  

Obligohet i  akuzuari M.S, që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në 

emër të paushallit gjyqësor shumën prej 50 euro, si dhe shumën prej 30 euro në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit, të gjitha këto obligohet që ti paguaj, në afatin 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.919-8/17 të datës 17.10.2018, kundër të akuzuarit M.S nga 

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

par.2 të KP-së dhe veprës penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPK-së. 

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar, 

shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor me datat 13.03.2019, 16.04.2019, 11.09.2018, 

21.10.2019 dhe 26.11.2019, në të cilat i akuzuari nuk ka pranuar fajësinë për veprat penale për 

të cilat akuzohet sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II/nr/919-8/19 të datë 

17.10.2018. 
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Prokurori i Shtetit- Sahide Sefa në fjalën përfundimtare  ka deklaruar: duke u bazuar në 

administrimin e provave në shqyrtimin gjyqësor të datave 11.09.2019, 21.10.2019, dëgjimit të 

dëshmitareve S.M dhe B.J si dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar “...”, si dhe në mbrojtjen e 

të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor, i cili ka pranuar se nuk ka pasur leje nga ..., pronari i 

parcelës objekti i aktakuzës, për ndërtimin apo shtruarjen e kubëzave në sipërfaqen e pronës – 

objekt i pronës së ..., mbetet në tërësi pranë aktakuzës PP/II.nr.919-8/17, të dt.17.10.2018, dhe i 

propozon gjykatës që duke u bazuar në administrimin dhe vlerësimin e provave materiale veç e 

veç dhe dëshminë e dëshmitarëve, deklarimin e të akuzuarit që të njëjtin ta shpall fajtor për 

veprat penale si në aktakuzë dhe ta dënoj sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës në fjalën përfundimtare ka deklaruar se aktakuza e paraqitur 

nga Prokuroria Themelore në Prizren është e drejtë, e ligjshme dhe e provuar. Gjatë tërë 

shqyrtimit gjyqësor me prova të cilat gjendeshin në shkresat e lëndës, deklaratave të dhëna në 

seanca u vërtetua se i pandehuri e ka bërë uzurpimin e pronës e cila me aksionin e përbashkët 

të Drejtorive të Komunës së Prizrenit, asaj të Inspekcionit dhe Gjeodezisë e me asistencën e 

Policisë së Kosovës është bërë lirimi i pronës së uzurpuar. Gjatë tërë kohës së shqyrtimit 

gjyqësor të kësaj çështje penale, me prova përkatëse nga vendi i ngjarjes,  u vërtetua uzurpim i 

pronës e cila i shërben për hyrje-dalje në objektin banesor-depo e materialet ndërtimor, 

gjegjësisht me provat përkatëse – foto dhe procesverbale përkatëse u vërtetua se prona 

shoqërore të cilën e menaxhon e dëmtuara ka qenë e uzurpuar në formën dhe sipërfaqen si 

është paraqitur në aktakuzë dhe kallëzimin penal të paraqitur më parë. 

  

Mbrojtësi i të akuzuarit M.S-av. R.K në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: se me 

asnjë provë të vetme gjatë administrimit të provave nuk është dëshmuar se i mbrojturi i tij 

M.Sj, është kryerës i veprave penale - uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 

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

KPK-së.  Veprimet inkriminuese të përshkruara në dispozitiv të aktakuzës si nën I dhe II, janë 

të njëjta dhe në rast se kjo gjykatë vërteton se ka veprime inkriminuese nga dispozitivi I i 

aktakuzës për veprën penale uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme atëherë nuk mundet 

për të njëjtat veprime të akuzohet edhe për veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga 

neni 333 par.1 i KP-së. Kryerësi i veprës penale – uzurpim i pronës së paluajtshme nga neni 

333, par.2 i KPK-së mundet me qenë vetëm ai person i cili veprimet inkriminuese i kryen me 

dashje dhe ka pasur qëllim për t’a uzurpuar pronën e huaj pa lejen e pronarit legjitim. Nga 

provat e administruara me padyshim rezulton fakti se i akuzuari ka respektuar gjithë 

procedurën për kompletimin e dokumentacionit siç është kërkuar nga organet kompetente të 

Komunës së Prizrenit, para se të filloj ndërtimin e objektit të vet afarist në parcelën e vet 

kadastrale nr...., fletës poseduese nr.... ZK –... Kjo gjykatë të gjithë këtë dokumentacion e ka 

lexuar dhe administruar si prova dhe se për të mos përsëritur edhe njëherë gjithë këtë 

dokumentacion, konsideron se në bazë të këtij dokumentacioni të administruar si prova, 

padyshim rezulton fakti se qëllim i të akuzuarit nuk ka qenë uzurpimi i pronës së huaj, e në 

këtë rast pronës së të dëmtuarës “...” me seli në ..., e aq më tepër kur nga kjo ndërmarrje kanë 

marrë pëlqim paraprak të lëshuar nga organi kompetent i kësaj ndërmarrje – Drejtori N.K, i cili 

në pëlqimin e dhënë për të akuzuarin ka deklaruar se “ nuk e pengon zhvillimin normal të 

komunikacionit hekurudhor”. Në rast se e interpretojmë këtë pëlqim te të dëmtuarës, rezulton 

se pëlqimi i është dhënë për kyçje nga rruga “ Gjakovë-Prizren” e shënuar si rruga nr..., përmes 

hekurudhës për në objektin e vet afarist dhe nëse është dhënë ky pëlqim dhe në rast se marrim  

edhe kontratën për shfrytëzimin e kësaj pjese të lidhur në mes te të akuzuarit në njërën anë dhe 

Ministrisë së Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit, rezulton se i akuzuari me të drejtë në 

këtë hapësire për kalim ka vendosur kubëza betoni, të cilat kubëza nuk e kanë penguar që 
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hekurudha të shfrytëzohet në mënyrë normale nga Hekurudhat e Kosovës. Mirëpo, fatkeqësisht 

Hekurudhat e Kosovës, që pretendojnë se janë palë e dëmtuar për shkak të neglizhencës së vet, 

kanë lejuar që qytetarët e ndër ta edhe këtu i akuzuari të pajiset me dokumentacion, ndërsa pas 

plot 20 viteve, lajmërohen kinse dikush ua ka uzurpuar pronën e tyre e  që kjo nuk është e 

vërtet. Me këtë rast deklaron se i akuzuari se me asnjë veprim nuk e ka uzurpuar asnjë 

sipërfaqe të pasurisë së paluajtshme të të dëmtuarës. I mbrojturi i tij i ka marrur disa veprime, 

sepse një pjesë të kësaj sipërfaqe e ka gjelbëruar, por nuk ka qenë qëllimi i tij që këtë gjelbërim 

ta shfrytëzoj për vete, apo të ketë ndonjë leverdi materiale, por thjeshtë për të gjelbëruar pronën 

publike. Dihet mirëfilli se Hekurudhat e Kosovës, e kanë braktisur pronën e vet, përkatësisht 

Hekurudhat e Kosovës, duke i lënë në gjendje të mjerueshme, sepse për 20 vite e më tepër nuk 

e kanë shfrytëzuar dhe nuk kanë qenë funksionale Hekurudhat e Kosovës në këtë pjesë. E 

dëmtuara Hekurudha e Kosovës, me asnjë veprim nuk ka ndërmarrë asnjë procedurë civile ose 

penale deri në vitin 2018. I akuzuari nuk ka dal asnjëherë për të penguar asnjë zyrtar të të 

dëmtuarës, përkundrazi edhe dëshmitarët e dëgjuar nga kjo gjykatë kanë deklaruar se kurrë nuk 

kanë qenë në vend dhe kurrë nuk kanë qenë të penguar nga askush për ta ushtruar veprimtarinë 

e vetë. Aktakuza si nën I, të dispozitivit e ngarkon të akuzuarin se i njëjti ka mbuluar binarët 

me kupëza betoni që kjo nuk është e vërtetë, sepse binarët as që janë prekur apo mbuluar, por 

janë lënë të lirë, kështu që treni ka mundur të kaloj lirshëm. Përkitazi me veprën e dytë penale, 

për të cilën pretendohet se i akuzuari është kryerës thekson faktin se veprimet e përmendura 

janë të ngjashme sikurse me dispozitivin nën I. të aktakuzës dhe se për të ekzistuar elementet e 

kësaj vepre penale duhet që kryerësi të dëmtoj, të asgjësoj ose të bëjë të pa përdorshme 

pasurinë e huaj. Asnjëra nga këto elemente nuk është dëshmuar gjatë kësaj procedure sepse i 

akuzuari asgjë nuk ka dëmtuar, asgjë nuk ka asgjësuar, ndërsa pasuria e paluajtshme e cila 

pretendohet e është dëmtuar, ajo mund të përdoret. Kështu që në mungesë të këtyre elementeve 

nuk ka vepër penale. Andaj nga të gjitha këto të thëna e në mungesë të provave dhe dëshmive i 

propozon gjykatës që të merr aktgjykim lirues. 

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata gjatë procedurës së 

provave ka administruar këto prova: ka bërë dëgjimin e përfaqësuesit te të dëmtuarës “...” A.E, 

në cilësi të dëshmitarit, ka bërë dëgjimin e dëshmitarit S.M; ka bërë dëgjimin e dëshmitarit B.J, 

si dhe provat materiale: ka bërë leximin e Urdhëresës së datës 18.11.2018; ka bërë leximin e 

Aktvendimit me nr.... i datës 06.05.2014; ka bërë leximin e Pëlqimit me nr. ... të datës 

06.03.2009; ka bërë leximin e Kontratës me nr.... të datës 25.08.2009; ka bërë leximin e 

Pëlqimit nga Hekurudhat e Kosovës Sh.a e pa datuar; ka bërë leximin e Pëlqimit nga Ministria 

e Transportit dhe Postë Telekomit me nr.... e datës 25.06.2019; ka bërë leximin e 

Procesverbalit me nr.... e dt.29.04.2018; ka bërë leximin e Raportit të ekspertit të gjeodezisë 

K.G me dt.18.07.2014 së bashku me skicë; ka bërë leximin e Çertifikatës së pronës P-... ZK – 

... e datës 20.02.2014; ka bërë leximin e Skicës së nxjerrur nga portali Gjeo portal të pa datuar; 

ka bërë leximin e Kopjes së planit të datës 31.03.2009; ka bërë leximin e Procesverbalit me 

nr.28/2017 të datës 23.05.2017; ka bërë leximin e Deklaratës së të pandehurit M.S e dhënë në 

polici me datë 20.02.2014; ka bërë shikimin e Fotodokumentacionit të bërë në vendin e 

ngjarjes; ka bërë leximin e Procesverbalit nga Drejtoria Inspektoriateve të Komunës së 

Prizrenit për inspektim me nr... të datë 01.10.2018; si dhe ka bëre shikimin e  fotove nga 

momenti kur është bërë lirimi i pronës si dhe fotot e gjendjes së tanishme. 

 

Gjykata pas administrimit të provave ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 17.09.2018, në Prizren, i pandehuri në 

mënyrë të kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme me numër të ngastrës kadastrale ..., 

Zona Kadastrale “...”, pronë e të dëmtuarës “...”, në atë mënyrë që një pjesë të kësaj ngastre ka 
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rrethuar me rrethoj metalike, ka shtruar me kubëza të betoni hapësirën përreth binarëve, po 

ashtu ka mbuluar binarët me kubëza betoni, krejt këtë me qëllim që ta shfrytëzoj për nevoja të 

biznesit të tij me emrin “...” dhe të mundësoj hyrje dalje në të, e tërë kjo në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 540m². 
 

Po ashtu u vërtetua se prej datës së pavërtetuar, e deri më datën 17.09.2018, në Prizren, 

i pandehuri me dashje ka dëmtuar pasurinë e personi tjetër–të dëmtuarës “...”, në atë mënyrë që 

ka mbuluar binarët e hekurudhës me kupëza betoni, krejt këtë me qëllim që ta shfrytëzoj për 

nevoja të biznesit të tij me emrin “...” dhe të mundësoj hyrje dalje në të, me të cilat veprime i 

ka dëmtuar binarët dhe mbajtëset e drurit, 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 të 

dëmtuarës “...” A.E  i cili është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit i cili gjatë shqyrtimit gjyqësor 

ndër të tjera ka deklaruar  se është në dijeni për rastin dhe se për shfrytëzimin e pronës së “...” 

duhet marrë një pëlqim, ku edhe beson se këtu i akuzuari nuk e ka një pëlqim të tillë, dhe se me 

veprimet e tij ka uzurpuar pronën që nga viti 2014 ku këtë e dëshmon edhe raporti i ekspertit të 

gjeodezisë. Po në ketë vit e dëmtuara ka paraqitur propozim për caktim të masës së sigurisë 

ndaj Komunës së Prizrenit, për ndalimin e dhënieve të lejeve ndërtimore, dhe si përfaqësues i 

NP “ ...” i bashkangjitet ndjekjes penale. 

 

Gjykata gjendjen faktike e ka vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit S.M, i cili gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të datës 21.10.2018, ka deklaruara se si gjeometër dhe zyrtar i 

patundshmërisë i NP “...” i kujtohet e procesverbali me nr.... i datës 23.05.2017 i përpiluar 

bashkë me kolegun e tij B.J, ku kanë konstatuar dhe përshkruar gjendjen faktike se binarët 

kanë qenë me rrethoja metalike, brenda kësaj rrethoje ka qenë e shtruar me kubëza të betonit 

mbi binarët dhe në të dy anët e rrugës po ashtu ka pasur në fund një pjesë të vogël me bari me 

disa pisha, materiale ndërtimore dhe gjësende tjera të gjitha këto në pronë të “...”, afërsisht 

540m² janë të shfrytëzuara nga i akuzuari, te cilët kanë urdhëruar të akuzuarin të liroj pronën 

dhe i njëjti nuk ka kundërshtuar, por përsëri i njëjti nuk ka vepruar sipas urdhëresës nga .... 

Dëshmitari ka deklaruar se ka qenë edhe në vitin 2012 në këtë vend bashkarisht me gjykatën 

dhe ekspertin e gjeodezisë për lëndën C.nr.138/14 të dt.27.063.2014, ku është konstatuar se 

NTP “...j” ka rrethoja metalike dhe themele të betonit dhe rrugë për kyçje në magjistrale. 

Dëshmitari mbetet në tërësi pranë procesverbalit me nr.... të dt.23.05.2017.   

 

Gjykata gjendjen faktike e ka vërtetuar edhe nga deklarata e dëshmitarit B.J, i cili gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të datës 21.10.2018, ka deklaruar se ka bërë verifikimin e pronës së NP 

“...” i kujtohet e procesverbali me nr.28/17 i datës 23.05.2017 i përpiluar bashkë me kolegun e 

tij S.M, ku i akuzuari nuk ka qenë prezent gjatë përpilimit të këtij procesverbali por kanë qenë 

prezent punëtoret e tij, i njëjti ka deklaruar se për shfrytëzim të pronës së ...t duhet pasur 

pëlqimin nga kjo ndërmarrje, por që këtu i akuzuari nuk ka pasur një pëlqim të tillë, ka 

konstatuar që binarët kanë qenë të mbuluara me kubëza që një gjë të tillë konsiderohet e 

dëmtuar. Dëshmitari mbetet në tërësi pranë procesverbalit me nr.... të datës 23.05.2017.    

 

Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar edhe nga provat materiale e të cilat kanë 

pasur rëndësi të madhe me rastin e marrjes së vendimit si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe 

atë: Urdhëresa e dt. 18.11.2013; Aktvendimit me nr.... i dt. 06.05.2014; Pëlqimit me nr. ... të 

dt.06.03.2009; Kontratës me nr.... të dt. 25.08.2009; Pëlqimit nga Hekurudhat e Kosovës Sh.a e 

pa datuar; Pëlqimit nga Ministria e Transportit dhe Post Telekomit me nr.... e dt. 25.06.2019; 

Proçesverbalit me nr.... e dt.29.04.2018; Raportit të ekspertit të gjeodezisë K.G me 
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dt.18.07.2014 së bashku me skicë; Çertifikatës së pronës P-......-0 ZK – ... e dt.20.02.2014; 

Skicës së nxjerrur nga portali Gjeo portal të pa datuar; Kopjen e planit të dt.31.03.2009; 

Proçesverbalin me nr.28/2017 të dt.23.05.2017; Deklaratën e të pandehurit M.S e dhënë në 

polici e dt.20.02.2014; Foto dokumentacioni i bërë në vendin e ngjarjes; Procesverbalin nga 

Drejtoria Inspektoriateve të Komunës së Prizrenit për inspektim me nr... të dt.01.10.2018; Foto 

nga momenti kur është bërë lirimi i pronës si dhe fotot e gjendjes së tanishme,  me rëndësi 

vendimtare në marrjen e vendimin. 

 

Nga Urdhëresa e datës 18.11.2013, gjykata ka konstatuar se i akuzuari M.S urdhërohet 

që të bëjë lirimin e pronës së Hekurudhës dhe të bëjë kthimin e saj në gjendjen e mëparshme në 

afat prej 10 ditëve, ku nuk lejohet kalimi mbi binarë të hekurudhës, përkatësisht ti largoj në 

tërësi gjërat të cilat i ka vendosur në pronën e Hekurudhave të Kosovës, Urdhëresë kjo e hyrë 

në fuqi me dt. 18.11.2013 dhe e lëshuar nga A.Th,  kryeshef ekzekutiv i .... 

 

Nga Aktvendimit me nr.... i dt. 06.05.2014, gjykata ka konstatuar se i akuzuari është 

urdhëruar nga Inspektoriati Komunal që të bëj largimin e elementeve të betonit - kubëzave, 

rrethojës metalike si dhe artikujve të ndryshme të vendosura mbi këtë pronë. 

 

Nga pëlqimit me nr. ... të dt.06.03.2009, gjykata ka vërtetuar se i akuzuari M.S ka marr 

pëlqim për tu pajisur me leje ndërtimi për objektin afarist, në ngastrën kadastrale nr...., sipas 

fletës poseduese nr...., ZK ..., Prizren. 

 

Me kontratën  për shfrytëzimin e brezit rrugo më numër ... të datës, 25.08.2009, gjykata 

ka konstatuar se te akuzuarit, i është dhenë në shfyrtezim brezi rrugor, për tëiu siguruar hyrje – 

dalja në rrugën publikë. 

 

Nga Pëlqimi nga Hekurudhat e Kosovës Sh.a e pa datuar, gjykata ka konstatuar se i 

akuzuari posedon pëlqim paraprak për ndërtim pranë hekurudhës, ku ky ndërtim nuk e pengon 

zhvillimin normal të komunikacionit hekurudhor, dhe ky pëlqim është i lëshuar nga drejtori i 

Infrastrukturës së kësaj ndërmarrje N.K. 

 

Nga Pëlqimi nga Ministria e Transportit dhe Post Telekomit me nr.1959 e dt. 

25.06.2019. gjykata ka konstatuar se iu është dhënë pëlqimi të akuzuarit M.S për kyçje në 

rrugën rajonale Prizren-Gjakovë, ku sipas pikës II të këtij pëlqimi kryqja duhej të realizohej 

nëpërmes rrugës së re e cila kyçët në rrugën lokale të qytetit, e jo të kyçët direkt në rrugën 

rajonale. Pëlqim ky i lëshuar nga sekretari i përgjithshëm i MTPT-së S.G. 

 

Nga Procesverbali me nr.... e dt.29.04.2018, gjykata ka vërtetuar se kontrolla e kryer 

nga inspektorët komunal me datën 29.04.2014, të njëjtën kanë konstatuar se i akuzuari ka bërë 

shtrimin e pronës me kubëza të betonit në të dy pjesët e pronës së hekurudhës, po ashtu është 

bërë edhe hyrja-dalja nga objekti afarist mbi binarë të hekurudhës, ku janë vendosur edhe 

rrethoja dhe artikuj të ndryshëm. Gjatë përpilimit të këtij procesverbali ka qenë prezent  i 

akuzuari M.S dhe Inspektori i Komunës. 

 

Nga Raporti i ekspertit të gjeodezisë K.Gme dt.18.07.2014 së bashku me skicë, gjykata 

ka konstatuar se përmenden emra të bizneseve dhe pronarëve qe kanë prona anës hekurudhës 

në krahun e majtë dhe të djathtë të saj të cilët me zhvillimin e punimeve në ngastrat e tyre e 

kanë ndryshuar gjendjen e shiritit mbrojtës të hekurudhës e diku edhe hekurudhën, ku në këtë 

listë është edhe NTP “...” ku eksperti konstaton se i njëjti posedon rrethojë metalike me themel 

betoni dhe posedon kyqje në rrugën regjionale me kubëza. 
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Nga Çertifikata e pronës P-......- ZK – ... e dt.20.02.2014, gjykata ka konstatuar se kjo 

parcelë është pronë shoqërore me sipërfaqe prej 50042m², në vendin e quajtur ...- OBP- .... 
 

Nga skica e nxjerrur nga portali Gjeo-portal të pa datuar, po ashtu vërehet se pjesa e 

binarëve, pronë e këtu të dëmtuarës është e buluar me kubëza betoni. 

 

Nga kopja e planit të dt.31.03.2009, gjykata ka vërtetuar nga skica e kopjes së planit në 

mënyrë të detajuar, shihet që hekurudha është e mbuluar me kubëza në kyçje në rrugën rajonale 

Gjakovë- Prizren, dhe në dy anët e hyrje-daljes së shtruar me kubëza, shihet që posedon 

gjelbërim dhe zhavorr të vendosura mbi hekurudhë. 

 

Nga Proçesverbali me nr.... të dt.23.05.2017, gjykata ka konstatuar se gjatë kontrollit të 

pronës së ... nga ana e zyrtarëve të saj, është cekur se M.S ka ndërhyrë në pronën e ... duke 

shfrytëzuar vendkalim ilegal, të shtruar me kubëza betoni.  
 

Nga Deklarata e të pandehurit M.S e dhënë në polici e dt.20.02.2014, gjykata ka 

konstatuar se i akuzuari ka deklaruar se kompania “...”, ku i njëjti është pronar, pronën e tyre e 

kanë kufizuar me rrethoja metalike dhe kjo nuk e ka kufizuar hekurudhën dhe kjo kompani ka 

vendosur kubëza betoni reth 42 m2 për hyrje dalje në objekt. Dhe për këtë e  ka pasur pëlqimin 

nga Hekurudhat e Kosovës SH.A. Mirëpo, pranon që pasi iu është tërhequr vërejtja nga ana e 

Inspektorëve Komunal për largimin e kubëzave dhe të gjelbërimit, punëtoret e tij e kanë hequr 

dhe liruar pronën hekurudhave.  

 

Nga Fotodokumentacioni i bërë në vendin e ngjarjes dhe nga Foto nga momenti kur 

është bërë lirimi i pronës si dhe fotot e gjendjes së tanishme, gjykata ka mund të vërtetoj faktin 

se  prona e këtu të dëmtuarës “...”, fillimisht ka qenë e shtruar me kubëza betoni, e më pas kjo 

pronë është liruar përkatësisht këto kubza janë larguar prej aty.  

 

Nga Procesverbalin nga Drejtoria Inspektorateve të Komunës së Prizrenit për inspektim 

me nr.0005214 të dt.01.10.2018, gjykata ka vërtetuar nga data 17.09.2018 deri me datë 

28.09.2019 është punuar për lirimin e hapësirave të uzurpuara nga persona të ndryshëm –pronë 

e “...”. Hapësirat e liruara janë bërë sipas matjeve  gjeodezike nga gjeodetët e drejtorisë së 

Kadastrit pranë Komunës së Prizrenit.  

 

 

I akuzuari M.Sj gjatë shqyrtimit gjyqësor në mbrojtjen e tij ka deklaruar se për 

ndërtimin e objektit është dashur të pajiset paraprakisht me dokumentacion, përkatësish  kam 

qenë i obliguar nga Drejtoria e Urbanizmit që të marrë një pëlqim nga Hekurudhat e Kosovës, 

pëlqim ky i vitit 2009, në të cilin nuk përmendet pëlqimi për shtruarjen- mbulimin me kubëza 

të hekurudhës apo për mbledhjen e gjelbërimit në atë pronë. Ku pas kësaj përfaqësuesit e 

Hekurudhave kanë konstatuar se objekti i tij nuk i pengon Hekurudhat e Kosovës dhe gojarisht 

i janë përgjigjur se “ pasi që kalojnë të gjithë mund të kalon edhe ti” nga rruga kryesore për në 

objekt. I njëjti deklaron se ka marrë edhe pëlqimin prej Drejtorisë për Shërbime Publike të 

Komunës së Prizrenit dhe nga Drejtoria për vetëmbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore 

lidhur me objektin e ndërtuar, po ashtu edhe nga ...– divizioni i rrjetit ka marrë një pëlqim. Pas 

sigurimit të dokumentacionit, dhe pasi që sipërfaqja në fjalë ka qenë e grumbull mbeturinash, i 

njëjti ka pastruar atë dhe e ka bërë gjelbërimin dhe e ka shtruar me kubëza pa beton, dhe disa 

rrethojë provizore, gjë që këto i ka larguar, mirëpo pas një kohe rreth viteve 2015-2016 i ka 

vendosur përsëri duke shtuar edhe lule në atë pjesë, gjendje e cila ekziston edhe sot. I njëjti ka 

deklaruar se këtë e ka bërë për hijeshi dhe se nuk ka tentuar që binarët ti heq apo ti dëmtoj, 



 Numri i lëndës: 2018:063535 
 Datë: 19.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00725218 
 

8 (10)  

   
2
0
1
8
:0
6
3
5
3
6

 

askush nga Hekurudhat nuk ka ardhur që të tërheq vërejtjen, por në vitin 2014 Kuvendi 

Komunal i Prizrenit ka kërkuar që këto rrethoja ti largoj brenda tre ditëve, por pas largimit i 

akuzuari i vendos ato përsëri. I akuzuari deklaron se nuk ka pasur për qëllim që ta uzurpojë atë 

vend pasi që në atë kalim ka  edhe pronarë të tjerë të kyçur. Poashtu edhe në vitin 2018 

inspektorët e Komunës së Prizrenit kanë obliguar që ta kthej në gjendjen e mëparshme, duke 

larguar të gjitha kubëzat pasi që ka qenë edhe pjesa e hekurudhës e mbuluar më kubëza. 

 

Gjykata nuk ka mundur ta pranonte mbrojtjen e të akuzuarit sepse i njëjti është  

munduar që me deklaratën e tij të orientohet në drejtimin që e gjithë veprimtaria e tij e ka qenë 

e lejuar me pëlqimin paraprak të organeve përkatëse. Këto leje dhe këto vendimi i janë leshura 

vetëm për ndërtimin e objektit dhe at ne parcelën e tij, e jo qe me ndonjë veprim apo mënyre te 

hy ne pronë te të dëmtuarës “...”.  Mirëpo edhe nëse do të kishte qenë kështu siç thotë i 

akuzuari kjo gjendje do të ishte e tillë dhe e pranueshme deri në vërejtjen e dhënë nga ana e 

këtu të dëmtuarës ... dhe zyrtarëve komunal dhe hapësira e supozuar “me leje” do të lirohej, 

mirëpo kjo gjendje ka vazhduar deri në largimin e këtyre kubëzave të betonit nga ana e 

përfaqësuesve te të dëmtuarës dhe inspektorëve komunal të Komunës së Prizrenit. Gjendja 

faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi mbështetet në prova materiale e të cilat në 

vazhdimësi bien në kundërthënie me mbrojtjen e të akuzuarit për çka gjykata nuk ia fali 

besimin.  

 

Gjykata ka analizuar edhe tezën e mbrojtësit të akuzuarit av.R.K, lidhur më pretendimet 

e tij së aktakuza duhet të hudhet dhe të pushoj procedura penale ngase Prokurori i shtetit në 

asnjë prove nuk ka argumentuar dyshimin e bazuar mire, se M.S është kryerjes i veprave 

penale me të cilat ngarkohet, pasi që i mbrojturi i tij posedon dokumentacionin nga organet 

kompetente. Gjykata konkludon se pretendimet e tilla janë të paqëndrueshme, duke pasur 

parasysh nga provat materiale por edhe nga vet deklarata e të akuzuarit vërtetohet e kundërta. 

Sa i përket pretendimeve se i njëjti ka pasur dokumentacionin – pëlqimin për kyçje në rrugë, 

kjo është e pa qëndrueshme pasi që në Urdhëresën e lëshuar nga ... të dt. 18.11.2013, në pikën 

3 ceket qartë se nuk i lejohet kalimi mbi binarë të hekurudhës nga ana e këmbësorëve as të 

automjeteve, pa marrë parasysh funksionimin e vijës hekurudhore. Dhe gjithashtu 

kundërshtimin se nuk përmbushen elementet e veprës penale dëmtimi i pasurisë pasi që 

hekurudha nuk është dëmtuar nuk qëndrojnë,  sepse më vet faktin së janë vendosur kubëzat e 

betonit në binarët e hekurudhave kjo tregon se binarët janë bërë të papërdorshëm, për aq kohë 

sa kanë qëndruar kubëzat dhe nuk ka se si të mos dëmtoheshin kur përsipër atyre binarëve 

është “funksionalizuar “ rruga për kalim.  

 

Gjykata pas administrimit te të gjitha provave materiale, dëgjimit të përfaqësuesit te të 

dëmtuarës dhe të akuzuarit, si dhe provave material  konstatoi se në rastin konkret i akuzuari 

M.Sj me veprimet e tij të kundërligjshme e uzurpo pronën e të dëmtuarës “...”, përkatësisht 

ngastrën kadastrale me numër ... ZK ..., në atë mënyrë që një pjesë të kësaj ngastre e ka 

rrethuar me rrethojë metalike dhe një pjesë përreth binarëve e ka shtruar me kubëza betoni, 

duke i mundësuar nevojave të biznesit të tij “...” që të ketë hyrje dhe dalje në të, kështu ka 

vazhduar edhe pas paralajmërimit dhe kërkesës së të dëmtuarës për largimin e tyre, ku rezulton 

se veprimet e tilla i ka kryer me dashje drektë, sepse ka qenë i vetëdijshëm për veprimet e veta 

dhe e ka dëshiruar kryerjen e tyre, me çrast ka shkaktuar dhe dëmtim të binarëve dhe 

mbajtëseve të drurit duke i bërë të përdorshëm që të dëmtuarës i shkaktojnë dëm të 

konsiderueshëm material. 

 

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 se në veprimet e 
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të akuzuarit M.S, formohen dhe qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale, uzurpim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.2 të KP-së dhe veprës penale asgjësim apo 

dëmtim i pasurisë nga neni 333 par.1 të KPK-së, me 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 dhe 73 të KPK-së, të cilët 

ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethanë lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar sjelljen korrekte në gjykim, andaj 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 38 të KP-së dhe se në të ardhmen do t’a 

parandalojë të akuzuarin dhe personat tjerë në kryerjen e veprave penale. Si rrethana rënduese 

gjykata e mori faktin se veprat penale janë të kryera kundër pronës shoqërore, përkatësisht 

Hekurudhave të Kosovës. 

  

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. 

 

Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimit të viktimave të krimit, është 

marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit 

Nr.05/L-036. 

 

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

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:063535, 19.12.2019 

  

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. 
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