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Numri i lëndës: 2018:028086 

Datë: 07.04.2021 

Numri i dokumentit:     01670265 

P.nr.73/2018 
 

NË  EMËR  TË POPULLIT 
 

            GJYKATA THEMELORE PEJË DEGA NË DEÇAN, gjyqtari Sulltan Dobraj, e 
me pjesëmarrjen e sekretares juridike Sabiha Hoxha, në çështjen penale kundër të 
pandehurit  Xh. K. nga ..........., i akuzuar sipas PTH nga Peja me aktakuzën 
PP/II.nr639/2018 te dt. 02.05.2018 për veprën penale “vetëgjyqësia” nga neni 418 
par.1 të KPRK-së, pas mbajtjes se seancës së shqyrtimit gjyqësorë me dt.12.03.2021 
në prezencën e PTH nga Peja Lumturije Vuçetaj, të pandehurit dhe mbrojtësi i tij Av. 
F. B., përfaqësuesja e autorizuar e palës se dëmtuar Av. Xh. K. dhe dëshmitari Sh. V. 
me  dt.15.03.2021 mori dhe  publikisht shpalli, ndërsa me dt. 07.04.2021 përpiloi këtë: 
 
                                                         A K T G J Y K I M 
 
             I pandehuri Xh. K. i lindur më dt................., në ......, i biri A. dhe nënës R., i 
identifikuar me nr.ID ....................., posedon nr. telefoni ............., shqiptar, shtetas  i 
Republikës së  Kosovës.  
  
  Në bazë të nenit 364 paragraf 1 nën paragraf 1.3  të KPPK-ës 
 

LIROHET NGA  AKTAKUZA 
            Për shkak se: 
 
          Me dt.13.03.2018, ne ...... me dashje dhe ne mënyrë arbitrare ushtron te drejtën 
qe mendon se i takon ne vend qe ti drejtohet organit kompetent, ne atë mënyrë qe i 
pandehuri fillon ndërtimin e shtëpisë ne ngastrën kadastra le me numër 030066-0, 
ZK.Junik, pa e zgjedhur çështjen trashëgimore ku te dëmtuarit Rr. dhe S. K. si dhe i 
pandehuri janë trashëgimtar te pronarit te pronës ne fjalë-babit te tyre tani te ndjerit A. 
K., edhe pse i njëjti i paralajmërohet nga këtu te dëmtuarit për mos me fillua me 
ndërtim, meqenëse prona është pasuri e përbashkët dhe nuk dihet se kujt i takon, 
mirëpo i njëjti përkundër paralajmërimit ka vazhduar me ndërtim. 
 

- me çka kishte për të kryer vepër penale vetëgjyqësia nga neni 418 

par.1 të KPK-së 

 
Nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për te cilën 
akuzohet. 
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           Shpenzimet  procedurale penale bijën në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj 
gjykate. 

  
A r s y e t i m 

 
            PTH nga Peja me akuzën PP/II.nr639/2018 te dt.02.05.2018, ka akuzuar të 
pandehurin Xh. K. nga Juniku, për veprën penale “vetëgjyqësia” nga neni 418 par.1 të 
KPRK-së, ka propozuar të caktohet dhe te mbahet seanca shqyrtimit gjyqësore, të 
administrohen te gjitha provat e duhura e me ne fund i pandehuri te shpallet fajtor dhe 
të dënohet në baze të ligjit si dhe të detyrohet në pagesën e shpenzimeve 
procedurale-penale. 
            
 Gjykata me dt.15.03.2021 ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor, në të cilin shqyrtim 
gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë. 

 
Meqenëse i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë gjykata ka mbajtur shqyrtimin 

dhe i ka administruar provat personale. 
 
 Dëshmitë e dëshmitarëve 
 
Deponimi i të dëmtuarit në cilësinë  e dëshmitarit S. K.  
 
S. K. në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se: “Baba ynë i ka pasur 9 fëmijë, 4 

djem e 5 vajza, unë jam fëmija më i vogël i babit tim, pas vdekjes së babit akoma nuk 
është hapur procedura trashëgimore, nuk kemi pas mosmarrëveshje për çështjen e 
trashëgimisë, nuk jemi mbledhur asnjëherë për te diskutuar për ndarjen e tokës ,është 
mbajtur një takim pas dasmës së djalit që kisha qatë ditë dhe ka zgjatur 10 min. dhe 
aty ka lyp pala (duke e drejtuar dorën nga i pandehuri Xh. ) për me u nda, ku vëllai i 
madh S. me djalë të vetin ku e kishin bo planë që shtëpinë ku është trualli i vjetër me 
e marrë vëllai i madh ku sipas meje ne jemi marrë vesh atë natë se kush me marrë 
shtëpinë e ku me ndërtua, aty të pranishëm kanë qenë S. unë, Rr., Xh. i, B., R. dhe F. 
të gjithë të familjes ton, motrat nuk kanë qenë të pranishme. Këta e kishin bo planë që 
ne të dyve mua dhe Rr. me na qitë jashtë toke, vëllai i madh S. me e zaptua (uzurpua) 
shtëpinë, pastaj vëllai Xh.  ka pas me ra poshtë sipas bisedimeve me vëllain e madh 
dhe e sqaron “poshtë është ku e ka tani shtëpinë”, ne jemi të dëmtuar edhe nga 
shtëpia edhe nga toka, por Xh. i nuk ka marrë asgjë në shtëpi të vjetër jam i dëmtuar 
sepse Xh. i e ka matë token duke e marrë një person për matje të tokës pa na pyetur 
neve e për ketë arsye jam i dëmtuar, ku kemi dëgjuar që Xh. i e ka matë tokën e kemi 
kundërshtuar, Xh. i nuk është përgjigjur në telefon, bile djali i tij ka thënë edhe fjalë të 
këqija ne telefon, kemi dëgjuar që Xh. i po dëshiron me fillua temelet prapë e kemi 
thirr ne telefon prapë nuk është përgjigjur pastaj jemi detyruar që të thërras mjeshtrin 
dhe ti them të lutem del prej asaj toke se nuk jemi nda hala, pastaj N. na ka thirr të 
nesërmen ne mbrëmje dhe me ka thënë nuk po mundem me dalë prej aty sepse mi ka 
zaptuar sendet e punës Xh. i. Kontesti qe e kemi ne është edhe me shtëpinë sepse 
shtëpinë na ka zaptuar vëllai i madh S., ne nuk kemi marrë pëlqim prej motrave për 
ketë ndarje dhe nuk ka pas pëlqim prej trashëgimtarëve për ndërtimin e asaj shtëpie.  

 
 
 
Deponimi i dëshmitarit Sh. V., 
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Dëshmitari Sh. V. në shqyrtimin gjyqësorë  ka deklaruar se: ”unë do të deklaroi 

mirëpo nuk di asgjë për këtë çështje”, unë nuk kam marrë pjesë kur jon nda këta ne 
mes vete por e di që kur është ardh shoqja e babës tim Z. ka thanë se janë nda 
vëllazëria dhe janë nda mirë, unë tjetër gjë nuk di por e di që janë edhe nëpër Gjykata. 
Motra e Xh. it, Rr.t dhe S. e cila është shoqja e babës tim nuk ka ardhur atë natë në 
shtëpi në ......... ka thënë se janë nda vëllazëria jeme, janë nda mirë dhe pas dy dite 
ka shkua ne Gjermani dhe që nga ajo kohë nuk ka mundur më me ardh. Qatë natë që 
ka ardh prej vëllezërve shoqja e babës me ka thënë se vëllaznit e saj janë nda, pas 
dy-tre dite ka shkua ne Gjermani dhe mo prej atëherë nuk ka ardh ne Kosovë unë 
saktë kohën nuk e di sa ka kaluar ajo kohë. Mua më ka vdekur baba para një viti e 
gjysmë dhe nuk ka mujtë me ardh shoqja e babës”.  

 
Dëshmitari ka dëshmuar se ka qen ne dijeni se te dëmtuarit  dhe i pandehuri 

janë nda dhe pastaj janë prishur punët dhe se për këtë arsye kam shkuar ne Gjermani 
për me i pajtuar për mos me u ngatërrua vëllazëria ne mes vete, dhe se ankesa e Rr.t 
ka qenë se ka pas qejf me pas shtëpinë afër S. dhe e akuzojnë Xh. in se e ka nisur 
shtëpinë pa na pyetur neve, po ashtu livadhin kanë pas për me nda ne tri pjesë të 
barabarta dhe me i bo këta tret shtëpitë, por më kujtohet se ka thënë Z. shoqja e 
babës së Rr. i ka thënë Xh. it merre kadastrën dhe ndaje livadhin në tri pjesë të 
barabarta, po ashtu Xh. i më ka ofruar që nëse dëshiron me dal afër S. në shtëpinë ku 
e kam nisur unë, më paguaj punën dhe tullat e nuk kem problem.  

 
Deponimi i dëshmitarit Fidan Krasniqi, 
 
Dëshmitari F. K.në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se: Unë kamë qenë i 

pranishëm në takimin e dt.10.08.2016 aty kanë qenë të pranishëm S., Xh. i, S., N., R., 
dhe B., motrat e babit nuk kanë qenë të pranishme kur ka filluar biseda, aty nuk ka 
pasur bisedime drejtë për se drejti për ndarje aty ka pasur një mosmarrëveshje 
përpara për gjana te tjera, ku axha i madh na është drejtuar atëherë por edhe sivjet që 
mos me ardh këtu në shtëpi në ....... ku e ka ndërtuar baba im dhe krejt këta, e pas 
këtyre fjalëve që i ka thënë axha i madh atëherë kanë fillua dhe kanë bisedua për 
ndarjen, dhe axha i madh se kjo shtëpi me takon mua, dhe 4 Troje për rreth shtëpisë 
me takon mua (sipas mendimit tim janë 4 Troje), baba im nuk e ka pranuar ketë aty 
nuk është biseduar asgjë për tokë ndoshta është biseduar për gjana tjera e jo për 
tokë, dikur janë shukatur të gjithë dhe kanë mbaruar fjalët, aty nuk është biseduar për 
ndarje te livadhit, e le mo për ndërtim të shtëpisë, në momentin kur S. dhe djali i tij N. 
ju kan thënë se ju këtu nuk keni asgjë atëherë këta janë prish dhe nuk ka zgjatur 
biseda më. Po ashtu deklaron se Xh. që e keni shënuar Xh. dhe halla tjetër Z. ato 
kanë ardhur për dasëm ndërsa të nesërmen ne mëngjes i ka dërguar djali i axhës 
Vetoni në shtëpi të tyre aty nuk është bërë bisedn e gjatë, një ditë përpara ka qenë ka 
na prishet edhe dasma. Nuk është bërë një takim i veqant që të bisedohet për shtëpi 
apo për tokë, sepse gjithherë vëllaznia kanë ndejtur bashk. Unë gjatë gjithë kohës 
kamë qëndruar aty. Dikur vonë kamë shkuar te miqt dhe mo une nuk e di a kanë 
biseduar mo për ndarje apo jo. Kur jom kthyer unë i kom gjete krejt normal nuk i ka 
përmendur kërkush a jon nda apo jo, atëherë nuk ka pasur iniciativ për ndarjen nga 
hallat dhe vëllezërit. 

 
Deponimi i dëshmitarit Z. K., 
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Dëshmitari F. K.në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se: Unë pas dasmës i 
kamë dëgjuar do fjalë në mes tyre se dojm me u nda dhe qysh me u nda por nuk jon 
kon ato fjalë aqë te këqija sa me ardh deri te kjohja, unë përveç fjalës që po dojn me u 
nda unë tjetër gjo nuk kam dëgju dhe unë nuk e di se në qfarë pjese ka pas me dal, 
kur ka nis biseda për me u nda i kan ndru do fjalë dhe ne fund nuk kanë mujt me u 
marrë vesh qysh me u nda, në atë takim kanë marrë pjesë burri im dhe vëllezërit e tij, 
dhe djemtë e kunatit duke e drejtuar dorën nga Xh. i dhe djemtë e kunatit të madh, në 
takim kanë qenë të pranishëm Gj. dhe Z. dhe kur ja kanë nisë këtyre bisedave pastaj 
djali im i ka marrë dhe i ka qu në shtëpi të vetë, dhe nuk kanë qëndruar deri ne fund të 
bisedimeve vetëm ne fillim këtë bised e kan dëgjuar edhe kunata ime- gruja e Rr.t e 
cila quhet Rr. K., pastaj gruja e N. e cila quhet M. K. edhe shumë fëmijë e qika të reja 
që kanë qenë aty. Xh. dhe Z. nuk e kanë ndëgju kur këta vëllezërit janë prish ne mes 
vete por e kanë dëgju kur vetëm vëllezërit kanë folur ne mënyrë vllaznore. Nuk kanë 
pas marrëveshje për ndarjen për tokën dhe shtëpinë 

 
     Deponimi i dëshmitarit Gj. V.  
 

Ne shqyrtimi gjyqësor dëshmitarja ne pyetjet e të pandehurit ka deklaruar: se 
unë të gjithë i kamë vëllezër në një yrnek dhe unë do ta tregoj vetëm të vërtetën, unë 
kamë marrrë pjesë kur vëllezërit e mi janë nda këta janë nda qysh oshtë më së miri 
duke folur, vëllait të madh S.t i ka ra trualli me shpi, tre vëllezërit tjerë e kanë nda 
tokën në livadh dhe sipas moshës e kanë nda i pari i dyti i treti pa pik problemi. Rr. 
është i madhi i dyti është Xh. i i treti është S. dhe kështu Xh. i i dyti i ka ra në mes të 
livadhit dhe qaty në men të livadhit e ka ndërtua shtëpinë. Nuk po e di se çka u bo 
tash masë dy vjetëve me këto fjalë. Unë qeto fjalë çka i kom dëgju i thash këtu. Unë 
nuk e di çka është procedura trashëgimore por unë e di që Xh. i e ka bo shtëpinë 
sipas fjalëve që janë marrë vesh. Nuk është e vërtet sepse djemtë e Rr.t edhe pasi që 
jemi nda jon kone edhe kanë flejt te S. dhe kur është biseduar për ndarje gjithë kanë 
qenë të pranishëm dhe asnjë problem nuk është kon, po ashtu nuk është e vërtet 
sepse nuk ka pasur përleshje dhe kush më mirë nuk e ka qu se këta.  
     
      Deponimi i dëshmitarit N. K., 
 
     Dëshmitari F. K. në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se: Më kujtohet se ka qenë 
data 10 gusht 2016 kur këta të katër vëllezërit janë nda, aty është vendosur që shtëpia  
dhe trualli mi ra hise vëllait te madh S.t, kurse për livadhin poshtë janë marr vesh mu 
nda ne tre vende, sipas moshës që e kanë, S., Xh. i dhe Rr., Xh. i në mes, dhe nuk ka 
pas fjalë tjera.  

 
     Deponimi i dëshmitarit R. K., 
 
Dëshmitari R. K. në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se: Më dt.10.08.2016 babai im 
dhe vëllezërit e vetë kanë biseduar për ndarje dhe janë marr vesh shumë shpejt dhe 
shumë mirë, aty është vendosur që trualli me shtëpi ti mbetet axhës së madh S.t, 
pastaj tre vëllezërit tjerë me dal poshtë te livadhi dhe e kanë vendosur që të ndahet ne 
tri pjesë sipas moshës së tyre. Livadhi është nda në tri pjesë sipas marrëveshjes. 
Matjen e livadhit e ka bërë Xh. Sh. dhe ajo matje ju ka dërguar ne Gjermani 
axhallarëve dhe ka qenë gjithçka në rregull te cilët kanë thënë se gjithçka është mirë, 
ne e kemi ndërtuar shtëpinë, diku gati ne përfundim të shtëpisë kanë ardhur letra nga 
gjykata dhe nuk e dimë se çka është bërë.  
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Fjala përfundimtare e Prokurorit Lumturije Vuçetaj 
  
 Në fjalën përfundimtare Prokurori i shtetit deklaron: ne këtë shqyrtim gjyqësor 

pas dëgjimit të dëshmitarit S. K. në cilësin e dëshmitarit në seancën e dt.25.09.2019 e 
po ashtu dëshmitarët N. K., Z. K., F. K.si dhe Sh. V. gjatë kësaj seance u vërtetua se i 
pandehuri Xh.  në mënyrë arbitrare ka vendosur për ndërtimin e shtëpisë ne pllacin të 
cilin e ka përzgjedh  pa pëlqimin dhe marrëveshjen e të dëmtuarve S. dhe Rr. K., se a 
janë konsumuar elementet e veprës penale vetëgjyqësia kjo u vërtetua me faktin se i 
pandehuri pa pëlqimin e të gjithë familjarëve gjegjësisht trashëgimtarit, të ndjerit Ali ka 
futi të drejtën të cilën ka menduar se i takon dhe atë ndarjen e pllacëve, fillimisht nga 
ana e këtij përmes angazhimit të gjeodetëve e më pas edhe vendosjen e themeleve 
për ndërtimin e shtëpisë, sa i përket dëshmitarëve të cekur të gjithë një zëri deklaruan 
se ndërtimin dhe ndarja e shtëpisë është kundërshtuar nga ana e të dëmtuarve dhe 
familjarëve në ketë drejtim, i pandehuri edhe për kundër kësaj ka vazhduar me 
ndërtimin çka vërtetohet edhe me fotot nga shkresat e lëndës të prezantuara gjykatës 
dhe të administruara ku shihet së në fotot nr. 1.2 dhe 3 të dt.13.03.2018 këtu i 
pandehuri së bashku me bashkëshorten dhe shiritat e ndarjes të pllacëve dhe 
themeleve të shtëpisë si dhe fotoja nr.4 e dt.13.03.2018 punëtoret e angazhuar për 
ndërtim, e çka që nga viti 2018 që rezulton ne kohen e ngritjes së aktit akuzues e 
gjerë me tani këtu i pandehuri pa ndërpre ka vazhduar më ndërtimin e shtëpisë dhe 
nuk ka përfill pëlqimin e të tjerëve që të ndahet prona me procedurë ligjore si pas 
procedurave trashëgimore, andaj në ketë drejtim i propozoj gjykatës që të njëjtin ta 
shpallë fajtor ta dënoj sipas ligjit si dhe të obligoj ne paguar jen e shpenzimeve 
procedurale. 

 
Fjala përfundimtare e Mbrojtësit av. F. B.  
 
Në fjalën përfundimtare av. F. B. deklaron: gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor 

konsiderojmë që është provuar pafajësia e të mbrojturit tim, në kumtim të dy arsyeve e 
para prokurorja nuk ka ofruar asnjë provë të vetme materiale përpos që nuk ka ofruar 
prova materiale për të vërtetuar dyshimin dhe mbrojtjen e aktakuzës ku e njëjta 
prokurori ka propozuar këta dëshmitar ku gjykata në bazë te propozimit të prokurorisë 
ka ftuar dhe dëgjuar Xh. V. e cila në procesverbalin e dt.29.07.2019 në pyetjen e 
ushtruar pikërisht nga prokurori në pasusin 2 rreshti nr. 2, thotë Xh. i e ka bo shtëpinë 
sipas fjalëve që janë marrë vesh, kjo nënkupton që edhe i mbrojturi i im më të dëmtuar 
sipas aktakuzës në kohën kur jam ulur dhe marrë vesh. Kjo dëshmitare është 
dëshmitarja e cila ka marrë pjesë dhe ka qenë e pranishme kur janë zhvilluar 
bisedimet dhe është dëshmitare e drejtpërdrejt dhe kryqe në ketë çështje nga 
dëshmia e kësaj dëshmitare vërtetohet se i mbrojturi i im me vëllezërit e tij janë marrë 
vesh për ndarje dhe si të ndahen dhe si të ndërtojnë, po kjo dëshmitare në ketë 
procesverbal të dt.29.07.2019 ku kjo gjykatë e ka ftuar përfaqësuesen e të dëmtuarve 
që ti bëjë pyetje kësaj dëshmitarja dhe në pyetjen e përfaqësues së autorizuar kjo 
dëshmitare është përgjigjur në rreshtin nr.2 pasusi nr.3 është biseduar për ndarjen të 
gjithë kanë qenë të pranishëm dhe asnjë problem nuk ka qenë. Kjo dëshmitare e ka 
sqaruar edhe me një detaj kur përfaqësuesja e të dëmtuarve e ka pyetur  kur janë nda 
vëllezërit tuaj a ka pasur përleshje në mes tyre, përgjigjja e saj ka qenë haj zot mos e 
bo nuk oshtë e vërtet sepse nuk ka pasur përleshje, i nderuar gjyqtar nën hapësirën e 
krijuar ligjore nga kjo gjykatë ne bazë të propozimeve është dëgjuar edhe S. K.  
pikërisht me dt.29.07.2019 është deklaruar në rreshtin nr.6 pasusi nr.2 që Xh. i e ka 
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ndërtuar shtëpinë ne pjesën e cila i ka takuar në bazë të marrëveshjes së vëllezërve 
duke u deklaruar në pyetjen e ushtruar nga prokuroja që marrëveshja ka ndodhur ne 
vitin 2016 po ashtu i nderuar gjyqtar ne vazhdimësi të marrjes në pyetje nga prokuroi i 
lëndës në atë kohë pikërisht këtë dëshmitar e ka pyetur e ka qenë marrëveshja për 
me ndërtuar shtëpinë Xh. i qaty ku e ka ndërtuar, dëshmitari nën-betim fillimisht i 
paralajmëruar nga gjykata është deklaruar se po ka qenë marrëveshja se po ne ketë 
procesverbal në pyetjen e ushtruar nga prokurori që a do të thotë kjo që nuk ka qenë 
pëlqimi i Rr.t dhe i S. për ndërtimin e shtëpisë së Xh. it, i njëjti dëshmitar është 
përgjigjur së po pëlqimi ka qenë edhe prej tyre edhe për kundër faktit që prokurori 
bartës në atë kohë që unë si mbrojtës e kam vlerësuar tej mase që është munduar të 
zbardh të gjithë të vërteten e ka pyetur në pasusin tek pjesa dëshmitari 3 parcela ku 
në pyetje përfundimtare prokurori bartës i kësaj lënde në atë kohë e ka pyetur S. K. n 
se a kanë marrë pjesë në bisedime të gjithë trashëgimtarët, ky dëshmitar duke e 
kuptuar pyetjen e ka shpjeguar në detaje, kemi marrë pjesë ne 4 vëllezërit dhe 2 
motrat sepse tjerat kanë qenë dhe i nderuar gjyqtar po në ketë procesverbal ka 
deklaruar pikërisht S. K.  që Xh. i e ka marrë kopjen sipas renditjes, jam shumë i 
vetëdijshëm që jam duke e zgjatur por jam i thirrur që të gjithë së bashku që të 
zbardhët një e vërtet ku ky dëshmitar ka deklaruar se kundërshtimi ka ardhur pas 2 
viteve që ka ndodhur marrëveshja këtu është esenca e kohës së kryerjes së veprës 
penale në dispozitiv të aktakuzës është e përshkruar me dt. 13.03.2018 me dashje 
dhe ne mënyrë arbitrare ushtron të drejtën që mendon qe i takon, ndërsa marrëveshja 
ishte bërë ne mes të vëllezërve 2 vite me parë. Në kuptim të këtyre 2 dëshmitareve 
dhe dëshmitarit V. K. pa dashur të interpretoj deklaratën e tij ju propozoj që të 
analizoni edhe këtë deklaratë me vëmendje, e përgëzoj prokuroren e shtetit që 
propozoj që ti falet besimi i Z. K. dhe N. K.t por këtu Z. K. ka deklaruar ne 
procesverbal të dt.25.09.2019 që në ballafaqimin e ushtruar dhe ne pyetjen e bëre 
nga avokati që F. ka  qenë aty kur ka filluar takimi kjo dëshmitare që prokuroja 
propozon që ti falet besimi edhe F., F. në kohen e diskutimit ka deklaruar se F. ka 
ardhur me vonë, në pyetjen e kërkuar ne përgjigje pas sa kohe ka ardhur F. e njëjta 
është përgjigjur se nuk e di andaj këta dy dëshmitar kanë kundërthënie ne mes vete 
sepse F. nuk ka qenë aty në kohën e diskutimeve siç vet edhe e ka deklaruar Z. K., në 
kuptim të këtyre rrethanave unë në vazhdimësi kam kërkuar vetëm një provë të vetme 
materiale dëshmo a janë marrë vesh apo nuk janë marrë vesh, kohen kur janë ulur 
për të diskutuar pa kënaqësitë e rrjedhojave në mënyrë derivative, është çështje që 
mund të rregullohet me çështje civile por figura e veprës penale konsideroj se me 
asnjë provë nuk është vërtetuar, ne fund është bërë përpjekje është këmbëngulur që 
të dëgjohet Sh. V. me arsyetimin që ky person ka njohuri të mjaftueshme rreth 
marrëveshjes, ndarjes pa dashur ta anashkaloj propozimin e përfaqësueses së 
dëmtuarve ja kamë lenë ne vlerësim gjykatës që për faktin që po hajde ta zbardhim të 
vërteten e ketë nuk e kam kundërshtuar ndërsa sot gjithë së bashku edhe ne pyetjen 
e prokurores e cila kërkoj që të zbardhi të vërteten edhe ne pyetjen e ushtruar nga 
përfaqësuesja e të dëmtares sipas aktakuzës i njëjti u deklarua në fillim lidhur për 
ndarjen unë nuk di, nuk kamë qenë aty, vetëm sa kamë dëgjuar ndërmjet Z. K.  e cila 
është motra e S., Rr., Xh. i dhe S. prandaj ky dëshmitar u deklarua lidhur më të 
vërtetën se nuk ka njohuri , nuk ka qenë aty nuk dinte çfarë ka ndodhur vetëm se çka 
ka dëgjuar nga personi i tretë, unë në cilësinë e mbrojtësit i themë pa modesti jo lidhur 
me lëndën po faleminderit që ke marrë guximin që ti pajtosh  njerëzit, andaj i propozoj 
gjykatës që të liroj të mbrojturin tim nga kjo procedurë penale dhe të bie aktgjykim 
lirues  
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Mbrojtja e të  pandehurit ne  shqyrtimin gjyqësorë 
 
I pandehuri në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se: pajtohet me fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij 
 
Analiza dhe  vlerësimi i  provave 
 

             Gjykata me asnjë prove nuk ka mundur ta vërtetoj se i akuzuari të ketë kryer 
veprën penale “vetëgjyqësia” nga neni 418 par.1,  të KPRK-së siç është  cekur  në  
dispozitiv te  këtij  aktgjykimi.  
                
 Fakti jokontestues 
 

 Nuk është kontestues fakti se i pandehuri Xh. K. e ka ndërtuar shtëpinë në 
pronën që është e përbashkët me të dëmtuarit. 

 Nuk është kontestues fakti se i pandehuri e ka marre një xheodet dhe e ka 
matur tokën – livadhin në të cilin e ka ndërtuar shtëpinë. 
 
Fakti kontestues 

 
          Gjatë shqyrtimit gjyqësorë për palët ka qenë kontestuese se: 

 
- A ka pasur të drejte i pandehuri të ndërtoj shtëpinë në atë pjesë të pronës se 

përbashkët ku e ka ndërtuar akoma pa u ndare ajo pronë. 
 
           Për te vërtetuar këtë fakt gjykata ka analizuar dhe vlerësuar provat personale 
të cilat i ka administruar gjatë shqyrtimit  gjyqësorë, por nuk ka mundur te gjen asnjë 
element me të cilin do të vërtetohej se i pandehuri ti ketë kryer veprën penale 
vetëgjyqësia nga neni 418 paragraf 1 te KPK. 
 
               Vlerësimi i provave personale 
 
            Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e të dëmtuarit S. K. në cilësinë e 
dëshmitarit nga e cila dëshmi gjykata e ka vërtetuar faktin se ne mes te dëmtuarve, te 
pandehurit dhe S. vëllait i madh i tyre, ku sipas dëshmitarit S. ai takim ka zgjatur 10 
minuta, dhe shtëpia e banimit kishte pasur ti mbetej vëllait te madh, ndërsa këta tre 
vëllezërit tjetër dy te dëmtuarit dhe i pandehuri kishin pasur qe te ndërtojnë në livadhin 
ku e ka ndërtuar shtëpinë i pandehuri. 
 
           Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit Sh. V. nga e cila 
dëshmi është vërtetuar fakti se të dëmtuarit, i pandehuri dhe vëllai tjetër S. janë nda, i 
dëmtuari Rr. i ka thënë të pandehurit që ta nda livadhin ne tri pjesë sepse S.t i ka 
mbetur shtëpia ndërsa të dëmtuarit dhe të pandehurit kanë pasur për ti ndërtuar 
shtëpitë në livadh. Gjykata dëshmisë së dëshmitarit Sh. V. i ka falur besimin sepse 
është në harmoni edhe me dëshmitë tjera. 
  

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitares Gj. V. t ku ka 
vërtetuar se vëllezërit janë ndare me marrëveshje dhe asnjë konflikt nuk e kanë pasur, 
vëllait të madh S.t sipas marrëveshjes së tyre i ka ra shtëpia me truall ndërsa këta te 
tret kanë pasur ti ndërtojnë shtëpitë sipas moshës se tyre me radhë, ku si pas radhës 
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së lindjes Xh. it i ka ra me ndërtua shtëpinë ne mes të livadhit. Gjykata i ka falur 
besimin dëshmisë së kësaj dëshmitareje sepse dëshmia e kësaj dëshmitareje është 
në harmoni edhe me dëshmitë tjera të cilat dëshmi Gjykata ju ka falur besimin. 

 
Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit F. K. ku sipas 

dëshmisë së tij është vërtetuar së është folur për ndarje mirëpo ky më vonë është 
shkuar ne një vend tjetër dhe nuk e din se çfarë ka ndodhur deri ne fund. 

 
Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit N. K. nga e cila 

dëshmi është vërtetuar se të dëmtuarit, i pandehuri dhe vëllai i tyre S.  kur janë nda 
është vendosur që shtëpia dhe trualli më i ra hise vëllait të madh S.t, kurse për 
livadhin poshtë janë marr vesh mu nda ne tre vende, sipas moshës që e kanë, S., Xh. 
i dhe Rr., Xh. i në mes.  

       
   Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit R. K. nga e cila 
dëshmi është vërtetuar se Babai i R. dhe Vëllezërit e tij janë marrë vesh shumë mirë, 
aty është vendosur që shtëpia dhe trualli ti mbesin vëllait të madh, pastaj tre vëllezërit 
tjerë me dal poshtë te livadhi dhe e kanë vendosur që të ndahet ne tri pjesë sipas 
moshës së tyre. Ndarjen e ka bërë Xh. Sh. dhe kjo ndarje ju është dërguar ne 
Gjermani vëllezërve te tjerë dhe ka qenë gjithçka në rregull. 
 
 Analiza dhe vlerësimi i provave materiale. 
 

 Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar foto dokumentacionin ne shkresat e 
lendes, nga i cili dokumentacion është vërtetuar fakti se shihet një shtëpi 
ne ndërtim e sipër, i cili foto dokumentacion nuk është kontestuar nga 
asnjëra pale dhe gjykata i ka falur besimin këtij dokumentacioni. 

                                      
              Vlerësimi juridik i çështjes 
 
             -  Gjykata pas analizimit dhe vlerësimit te gjitha provave personale një nga një 
dhe në  lidhmëni me njëra tjetrën,  ka nxjerre përfundim se me  asnjë provë nuk është 
provuar se i pandehuri te ketë kryer veprën penale vetëgjyqësia nga neni 418 par.1 të 
KPK-së. 
 
 Gjykata nga dëshmitë e dëshmitarëve si nga dëshmia e dëshmitarit Sh. V. që 
është djali i dhëndrit te dëmtuarve dhe te pandehurit, dëshmitares Xh. V. qe është 
motra e të dëmtuarve dhe të pandehurve, dëshmitë e dëshmitarëve Fidan, Nazim dhe 
R. K.  ka konstatuar, se te dëmtuarit, i pandehuri dhe vëllai i tyre janë vëllezër dhe të 
gjithë kanë biseduar dhe janë marre vesh gojarisht-verbalistë qe të ndahen ku vëllait 
të madh S. ti mbetet shtëpia me truall, ndërsa tre vëllezërit tjerë si Rr., Xh. i dhe S. të 
dalin në livadh dhe të ndajnë livadhin në tre pjese dhe të ndërtojnë shtëpitë sipas 
radhës se lindjes, ku i pandehuri Xh.  në bazë të asaj marrëveshje është dashur të 
ndërton shtëpinë në mes të livadhit aty ku edhe ka ndërtuar.  
 
 Gjykata duke u bazuar në dëshmitë  e dëshmitareve të lartcekura dhe duke u 
bazuar edhe ne zakonet dhe traditat shqiptare që shpesh ka ndodhur që familjet e 
mëdha shqiptare të ndahen me marrëveshje që akoma ka të tilla që ndahen  me 
marrëveshje gojore akoma pa e bere trashëgiminë ku edhe i kanë ndërtuar shtëpitë, 
në rastin konkret ka ndodhur një gjë e tillë qe së pari  kanë biseduar dhe janë marre 
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vesh që të ndahen dhe të ndërtojnë shtëpitë sipas radhës se lindjes, konsideron se në 
rastin konkret nuk kemi të bëjmë me vepër penale të vetëgjyqësisë sepse i pandehuri 
është bazuar ne marrëveshjen e arritur dhe të pashkruar në takimin që e dëshmuan 
edhe dëshmitarët, ku e ka ndërtuar shtëpinë.   

  
            - Gjykata duke i vlerësuar pretendimet e paraqitura në aktakuzën e 
Prokurorisë Themelore ne Pejë, se i akuzuari, me veprimet e tij kishte kryer veprën 
penale vetëgjyqësia nga neni 418 par1 të KPRK-së është gjetur se aktakuza nuk 
është e bazuar. 
 
            - Gjykata  duke u bazuar ne institutin juridik : “IN DUBIO PRO REO - NE 
RAST MEDYSHJE  NE FAVOR TE  PANDEHURIT”, ka vendosur  dhe e ka liruar te 
akuzuarin nga akuza, sepse me asnjë prove nuk ka mundur te vërtetohet vepra 
penale vetëgjyqësia nga neni 418 par.1 të KPK-së, me të cilën ngarkohet. 
    
             Gjykata ne rastet kur nuk vërtetohet në tërësi me prova se i pandehuri ka 
kryer vepër penale e liron atë nga akuza sepse nuk mund të shpallet fajtor një i 
pandehur në bazë të dyshimeve dhe mëdyshjeve. 
 

  Gjykata para se të vendos në këtë çështje ka marrë parasysh edhe dëshmitë 
e të dëmtuarit S. K., dëshmitarëve F. K., Z. K., por nga këto dëshmi nuk ka mundur te 
gjej ndonjë element te veprës penale vetëgjyqësia nga neni 418 paragraf 1 te KPK-së 
me te cilën ngarkohet i pandehuri.  

 
               Nga sipërpërmendur e ne vështrim me dispozitën e nenit 364  par. 1. Nën 
par.1.3 të KPPK-ës, është vendosur si në  dispozitivin e  aktgjykimit.     
 
 Gjykata ne baze te nenit 463 te KPPK te dëmtuarit S. dhe Rr. K. i ka udhëzuar 
në kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore juridike.               

 
    Në bazë nenit 454 paragraf 1 te KPPK-së i pandehuri lirohet nga shpenzimet 

e procedurës penale, ndërsa të njëjtat shpenzime do të paguhen nga mjetet buxhetore 
te gjykatës. 

Duke u bazuar ne te lartcekurat u vendos  si ne dispozitiv. 
 

GJYKATA KOMUNALE NË DEÇAN, 
P. nr. 73/2018 te dt.07.04.2021 

            Sekretarja juridike                      G j y q t a r i  

       Sabiha Hoxha                   Sulltan Dobraj 
 

 

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 Gjykatës Themelore Pejë dega në Deçan. 


