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Numri i lëndës: 2018:019914 

Datë: 20.10.2020 

Numri i dokumentit:     01201654 

P.nr.433/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, sipas 

Gjyqtares Florije Zatriqi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Ylfete Murati, në çështjen juridiko-

penale kundër të akuzuarve, F.G.me vendbanim në .......... rr. “.........” blloku “.........”, kati i ..-të, 

nr. ..., S.G., B.G., A.G. dhe SH. G., që të gjithë nga fsh. ........ K. ...., për shkak të veprës penale, 

pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së, duke vendosur 

lidhur me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, 

PP/II.nr.827/16 të dt. 20.05.2016 dhe aktakuzës PP/II.nr.1783/16 dt.25.10.2016, pas mbajtjes së 

seancës së shqyrtimit gjyqësor, me dt.12.08.2020, në prezencën e Prokurorit të shtetit Lumturije 

Hoxha, të akuzuarve, F. G., S.G., B.G., A.G.dhe SH. G., mbrojtësit të tyre av.Ali Lajqi, av.Liridon 

Tafa dhe Ambroz Thaqi, si dhe i dëmtuari I.G., dhe me dt.14.08.2020, murr dhe publikisht shpalli, 

dhe me dt. 16.10.2020, përpiloi këtë: 

A K T GJ Y K I M 

Të akuzuarit: 

FATIMIR G., i lindur me ............ në fsh. ........ K. ....., nga babai S. dhe nëna F. e gjinisë M., me 

profesion ekonomist, punon në ........................., i martuar, baba i dy fëmijëve, me vendbanim 

.........., i gjendjes së mesme ekonomike, i identifikuar sipas letërnjoftimit me nr. personal 

..............., lëshuar nga MPB -.........., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

S.G., i lindur me dt. .............. në fsh. ........ K. ...., ku edhe jeton, nga babai B. dhe nëna R. e gjinisë 

H., ka të kryer shkollën fillore, pensionist, i martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes së mesme e 

konomike, i identifikuar sipas letërnjoftimit me nr. personal ................, lëshuar nga MPB-.........., 

Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

B.G., i lindur me dt. ............. në fsh. ........ K. Pejë, ku edhe jeton, i biri i B. dhe nënës R. e gjinisë 

H., ka të kryer shkollën fillore, pensionist, i martuar, baba i gjashtë fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i identifikuar sipas letërnjoftimit me nr. personal ...................., lëshuar nga MPB-

.........., Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  
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A.G., i lindur me dt. ............. në fsh. ........ K. ......, ku edhe jeton, i biri i R. dhe nënës H. e gjinisë 

H., ka të kryer shkollën e mesme, bujk, i martuar, baba i pesë fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i identifikuar sipas letërnjoftimit me nr. personal .................., lëshuar nga MPB-.........., 

Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

SH. G., i lindur me dt. .................. në fsh. ........ K. ....., ku edhe jeton, i biri i A. dhe nënës Z. e 

gjinisë Q., pensionist, i martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, i 

identifikuar sipas letërnjoftimit me nr. personal ......................., lëshuar nga MPB-.........., Shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës.  

Konform nenit 364 par. 1 nën par. 1.3 të KPPRK-së, 

LIROHEN NGA  AKTAKUZA  

Gjëja se : 

I akuzuari F.G. 

- Që nga viti 2013 e tutje në vendin e quajtur “...........” fsh. ........ K......., në mënyrë të 

kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme pronë e të dëmtuarit  I. (M.) G. nga i njëjti fshat, 

në atë mënyrë që prej kohës së lartcekur i pandehuri në vazhdimësi e mban të uzurpuar, duke e 

shfrytëzuar për interesa te tij pronën e evidentuar me numër 471 dhe 472 në sipërfaqe prej 2,5 ha 

ZK. ........, që gjendet në vendin e lartcekur, e në emër të dëmtuarit, me pretendimin se kjo pronë 

është e tij,  

- me çka kishte për të kryer vepër penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 

332 par.1 të KPRK-së.   

Të akuzuarit: S.G., A.G., B.G. dhe SH. G., 

-Që nga viti 2013 e tutje në vendin e quajtur “...........” fsh. ........ K......, në bashkëveprim dhe në 

mënyrë të kundërligjshme kanë uzurpuar pronën e paluajtshme pronë e të dëmtuarit I. (M.) G., nga 

i njëjti fshat, në atë mënyrë që prej kohës së lartcekur të pandehurit në vazhdimësi e mbajnë të 

uzurpuar, duke e shfrytëzuar dhe mbjellë grurë në pronën e evidentuar me numër 471 dhe 472 në 

sipërfaqe prej 2,5 ha ZK. ........, që gjendet në vendin e lartcekur, e në emër te të dëmtuarit, me 

pretendimin se kjo pronë është e tyre,  

     - me çka kishin për t kryer vepër penale, uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 

332 par.1 të KPRK-së.  

Të akuzuarit: F.G., S.G., A.G., B.G. dhe SH. G., lirohen nga shpenzimet e procedurës penale.  

Pala e dëmtuar I.G. nga fsh. ........ K. .........., për realizimin e kompensimit të dëmit udhëzohet në 

kontest civil. 

       A r s y e t i m  

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën PP/II.nr.827/16 

të dt. 20.05.2016 ndaj të akuzuarit F.G.për shkak të veprës penale uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së, dhe aktakuzën PP/II. Nr. 1783/16 dt.25.10.2016, ndaj 

të akuzuarve S.G., B.G., A.G.dhe SH. G., që të gjithë nga fsh. ........ K. ......., për shkak të veprës 
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penale, uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1e lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së. 

Gjykata, me pajtimin e palëve e sipas kërkesës së prokurorit, me aktvendim të posaçëm ka bërë 

bashkimin e procedurës P.nr.433/16, ndaj të akuzuarit  F.G.me vendbanim në .........., për vepër 

penale, uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtrshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës PP/II.nr.827/16 të dt. 20.05.2016 me procedurën penale e cila në gjykatë evidentohet me 

shenjën Pnr.932/16, ndaj të akuzuarve: S.G., B.G., A.G.dhe SH. G., që të gjithë nga fsh. ........ K. 

Pejë, për shkak të veprës penale, pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 

të KPRK-së, sipas aktakuzës  PP/II.nr.1783/16 dt.25.10.2016, ashtu që lënda ka marr numrin e 

përbashkët P.nr.433/16.  

Gjykata mbajti seancën e shqyrtimit gjyqësor, në prezencën e prokurorit të shtetit, të akuzuarve, 

mbrojtësit të tyre, të dëmtuarit dhe përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar, ku të akuzuarit 

u njoftuan me të drejtat e tyre, nga neni 323 të KPPRK-së, si dhe pas leximit të aktakuzës nga ana 

e Prokurorit të Shtetit, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, gjykata është bindur se të akuzuarit e 

kanë kuptuar aktakuzën dhe duke vepruar në kuptim të nenit 325 të KPPRK-së, të akuzuarve ju 

është dhënë mundësia që të deklarohen për pranimin ose mospranimin e fajësisë. Me këtë rast, 

gjykata i ka udhëzuar të akuzuarit për rëndësinë dhe pasojat e pranimit të fajësisë në kuptim të 

nenit 248 par.1 pika 1.1, 1.2, 1.3, të KPPRK-së, kështu që të akuzuarit kanë deklaruar se nuk e 

pranojnë fajësinë për veprën penale që akuzohen, ashtu që gjykata shqyrtimin gjyqësor e ka 

vazhduar me procedurën e provave. 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata ka dëgjuar të dëmtuarin I.G., janë lexuar provat materiale si: 

raporti i policit hetues Rasim Podrimçaku i dt.26.03.2016, raporti i oficerit Afrim Kastrati i dt. 

26.03.2016, raporti i policit hetues Gjevdet Shala i dt. 26.03.2016, deklarata e të dëmtuarit I.G. e 

dhënë në polici me dt. 26.03.2016, kopja e planit dhe fleta poseduese lëshuar me dt. 23.12.2015, 

nga Drejtoria për Kadastër dhe pronësi, e regjistruar në emër të I.G., aktvendimi Cnr.294/14, 

lëshuar nga Gjykata Themelore në Pejë i dt. 18.09.2015, i plotfuqishëm medt. 16.101.2015, 

kërkesa për marrje të vendimeve të dt. 03.03.2016, ankesa me nr. dosjes KPA 93418 dhe KPA -

25887 të dt. 23.03.2016, ankesa e dt. 29.03.2016, padia e dt. 29.03.2016, kontrata mbi shitblerjen e 

paluajtshmërinë e dt. 05.11.2015, e vërtetuar tek noteri e lidhur në mes të shitësit M. S.dhe blerësit 

I.G., raporti i policit Baton Gjurkaj i dt. 14.07.2016, deklarata e të dëmtuarit e dhënë në polici me 

dt. 14.07.2016, deklarata e të pandehurve S.G., B.G., A.G.dhe SH. G., e dhënë në polici me dt. 

14.07.2016, fotografitë nga vendi i ngjarjes, të cilat mbajnë numrin 20 të shkresave të lëndës, sipas 

rastit me nr. ......................, si dhe shkresat tjera të lëndës dhe së fundi është dëgjuar mbrojtja e të 

akuzuarit F. G.. 

I dëmtuari I.G., në deklaratën e tij të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, në mes tjerash kishte deklaruar 

se: të pandehurin F. G., S.G., B. G.A. G. dhe Shpejtim G., i ka kushëri, raportet i kanë pas të mira, 

pronar i pronës kishte qenë Ç. S., mirëpo tani i njëjti ka vdek, e si trashëgimtar i biri i tij M. S., me 

të njëjtin i dëmtuari kishte bërë pazar në vitin 2013-2014. Shton se, indirekt ka pas reagime për 

blerjen e kësaj toke, duke thënë të pandehurit se toka është e tyre, për këtë arsye janë mbledhur në 

oden e S. G., duke ju drejtua vllaznisë, se: “Unë paskam gabuar se e kam ble tokën e huaj, ju si 

vllazni mos gaboni”. Me tutje kishte deklarua se, në odë ishin marr vesh sipas Kanunit, që 

kontratën të cilën e kishte lidh me M. me ja dorëzua F.it me vazhdua procedurën e kësaj prone dhe 

F.i me ja kthye të hollat që ja kishte paguar M. në emër të kaparës. Saktësisht nuk i kujtohet se 
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cilët prej të pandehurve kishin qenë në odë. Vëllai i të dëmtuarit I., A. G. kishte shkuar tek vllaznia 

me i marr të hollat e kaparit, kishte marr përgjigje negative, duke i thënë se nuk ke as te holla e as 

tokë, duke i thënë se krejt çka ke ba është falls dhe toka nuk përkthehet. Pas kësaj i dëmtuari kishte 

vazhduar procedurën dhe e ka paguar tokën dhe pastaj kjo tokë ka kaluar në emrin e tij. I kishte 

njoftua të pandehurit se nuk donë ti shoh ma në këtë tokë dhe se u kishte dërgua dokumentet e 

pronësisë.  

Për të vazhduar: pasi që e kishte paguar kaparin, të akuzuarit e kishin shfrytëzua dhe kishin mbjell 

me grurë dy vite këtë pronë. Nuk i kujtohet saktë viti por kishte marr informatë përmes telefonit se 

është kah fshihet gruri, atëherë ka shkua në pronë dhe e ka pa B. dhe A. në pronë, ndërsa të tjerët 

kishin qenë duke e bartë grurin.   

Më tutje kishte deklarua se, nuk kishte punua pasi që kjo çështje ishte në gjykatë dhe se kishte 

pengesa, së pari nga F.i dhe nga të gjithë të pandehurit, mirëpo shton se, për këtë çështje, është i 

gatshëm të hynë në marrëveshje  apo  në procedurën e ndërmjetësimit.  

Sa i përket të akuzuarit F., se kur e kishte penguar, i dëmtuari kishte deklarua se: me 17.09.2019, 

kishte qenë hera e fundit, në atë mënyrë që deri sa i dëmtuari ishte në pronën në fjalë, në atë 

moment F.i kishte qenë duke lëvizur me automjet bashk me familje, e ka ndal veturën dhe i ka 

bërë foto, mirëpo ndonjë veprim tjetër nuk e ka bërë, e as në pronë nuk kishte hy. Sa i përket të 

akuzuarit  SH. G., i njëjti e ka punuar tokën dy vite, pasi ka kaluar në emrin e tij prona, nuk e ka pa 

Shpejtimin më në pronë, mirëpo data e saktë nuk i kujtohet por viti ka qenë 2013 apo 2014. Shton 

se lidhur me këtë paluajtshmëri, është duke u zhvilluar procedura civile për dorëzim të 

paluajtshmërisë.   

I akuzuari F.G., në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklarua se: data e saktë nuk i 

kujtohet, se kishte pas një thirrje telefonike për tu lajmërua në polici, për çka është befasua de 

lidhur me këtë është deklarua edhe përmes shkresave të cilat gjenden në lëndë, pasi që jeton 

bashkë me familje në .......... ku dhe punon qe njëzet vite. Sa i përketë pronës e cila gjendet në 

fshatin ........, kishte deklarua se jeton në .......... me familje dhe nuk është e vërtetë se e ka bërë 

ndonjë uzurpim, duke shtuar se e kishte dhënë një deklaratë në st. policor në Pejë me dt. 

26.03.2010 dhe mbetet pranë asaj deklarate, dhe se këtë deklaratë e kishte dhënë në emër të 

bashkëfamiljarëve, përmes të cilës e ka pasqyruar gjendjen ashtu siç i janë ofruar dokumentet prej 

familjarëve, mirëpo personalisht nuk e kishte shfrytëzua pronën e as nuk e shfrytëzon, shton se 

është bërë një lëshim nga hetuesit sepse është dashur që të intervistohen të gjithë, ndërsa në bazë të 

shkresave të lëndës kjo pronë është në emër të I. G.. Më tutje kishte deklaruar se: nuk është e 

vërtetë se në vitin 2016 kishte qenë në pronën në fjalë, këtë e vërtetojnë raportet në shkresa të 

lëndës dhe se nuk kishte pretendime lidhur me këtë pronë, pasi që jeton dhe punon në ........... Në 

mes tjerash kishte deklarua se, sipas familjarëve dhe kushërinjve kjo pronë i kishte takuar të 

parëve të tij, mirëpo asnjëher nuk e kishte pengua të dëmtuarin I. në shfrytëzimin e kësaj prone e 

as në të kaluarën, e as në të ardhmen. Më tutje shton se në polici ka deklarua në emër të 

familjarëve të tij, nga se hetuesi kishte kërkua ashtu, mirëpo nuk kishte pas autorizim dhe se nuk 

kishte qenë në dijeni se çka ishte duke ndodhë. 

Pastaj, kishte deklarua se nuk kishte interes më për këtë pronë, nga se bashkë me familje jeton dhe 

punon në .........., për çfarëdo marrëveshje janë bashkëfamiljarët që jetojnë në atë zonë me të cilët 

mund të bisedojnë, që i bie se çfarëdo marrëveshje që do të arrij i dëmtuari më këtu të pandehurit 
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do ta kishte përkrah dhe se, prej momentit që e kishte bartë pronën në emrin e vet i dëmtuari I. nuk 

ka qenë i penguar,  nuk është i penguar e as nuk do të jetë i penguar nga ana e të pandehurit F.. 

Shton se, kishte marr pjesë në takimin në odën e S. G., i cili takim është mbajtur ditën kur është 

lajmërua rasti në polici dhe se në odë është bisedua lidhur me pronën në fjalë, ku të gjithë 

bashkëfshatarë e kishin kritikua jo I.in por A.- vëllain e I.it, duke i thanë se, pse e keni ble këtë 

pronë, kur e kanë në shfrytëzim bashkëfamiljarët e mi G. dhe ka qenë trashëgim i të njëjtëve. 

Kishte qenë pjesëmarrës ku aty kishin marr pjesë diku 50 persona B. G.nuk ishte, dhe se nuk ka 

njohuri se është mbajt ndonjë procesverbal e as që ekziston ndonjë procesverbal dhe se nuk ka 

dëgjuar për ndonjë ofertë për blerjen e kësaj prone, por i kujtohet se gjithë vllaznia i kishin tërhjek 

vërejtjen A. për blerjen e pronës. Më tutje kishte deklarua se lidhur me këtë pronë, është duke u 

zhvilluar edhe një procedurë civile. Shton se për faktin se është pronar legjitim i dëmtuari, i njëjti 

kishte deklarua se e kishte kuptuar kur e kan ftuar në polici me dt. 26.03.2016, ku në polici i kishin 

ofrua dokumentet për shiqim si, kopjen e planit, fletën poseduese por  jo edhe kontratën e 

shitblerjes.  

Të akuzuarit: S.G., B.G., A.G.dhe SH. G., në shqyrtimin gjyqësor të dt. 10.03.2020, janë mbrojtur 

në heshtje.  

Fjala përfundimtare 

Prokurorja e shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: provat që u administruan gjatë këtij 

shqyrtimi gjyqësor, si kopja e planit e dt. 23.12.2015, certifikata e pronës numër ....................., 

deklarata e të dëmtuarit e dhënë pranë stacionit policor në Pejë dhe në këtë gjykatë, deklarata e të 

pandehurve dhënë në polici me dt. 14.07.2016 të cilët pjesërisht kanë pranuar veprën penale për të 

cilën pandehen, në tërësi u vërtetua se janë kryes të veprës penale për të cilën pandehen. Se kemi 

të bëjmë më këtë vepër penale, kjo vërtetohet edhe me deklaratën e të pandehurit F.G.i cili u 

deklarua në këtë gjykatë, i njëjti deklaroj se për këtë çështje janë duke u zhvilluar dy ose tri 

procedura civile, ku i njëjti është përfshirë si i paditur dhe pretendimet e tij janë, se në këtë pronë 

ne kemi të drejtë sepse ka qenë trashëgimi i familjes G.. Gjithashtu edhe i dëmtuari I.G. në këtë 

shqyrtim gjyqësor bëri përshkrimin se si ka ardhur deri te kjo pronë dhe deklaroj se pasi që unë 

kamë dhënë kaparin shitësit, për shkak të pakënaqësive të familjes G. jemi mbledh në odën e 

burrave të S.G. dhe aty u pajtova me mendimin e vllazërisë që kontratën ta vazhdon F. dhe mua të 

ma kthej kaparin, por kjo nuk ndodhi dhe unë pastaj kamë blerë tokën dhe pasi që të njëjtit kanë 

kuptuar se unë e kamë blerë këtë tokë, fillimisht i pandehuri S. ka filluar ta pastroj tokën dhe të 

gjithë të pandehurit tjerë e kanë shfrytëzuar dhe kanë mbjellë grurë në këtë pronë, prandaj nga të 

lartcekurat gjykatës i propozoj që të njëjtit ti shpall fajtor, ti dënoj sipas ligjit dhe ti obligoj në 

pagimin e shpenzimeve procedurale.  

Pala e dëmtuar I.G., në fjalën e tij përfundimtare, ka deklaruar se, në tërësi e përkrah fjalën 

përfundimtare të prokurores së shtetit, duke shtuar se në të ardhmen do të vazhdoj me padi civile 

për dëmet që më janë bërë. 

I akuzuari F. G., fjalën e tij përfundimtare, gjykatës ja ka dorëzuar në formë të shkruar, të njëjtën e 

ka elaboruar duke cekur se, që nga fillimi e ka kundërshtuar aktakuzën për vepër penale uzurpim i 

paligjshëm i paluajtshmërisë, nga neni 332 par.1 të KPRK-së, e këtë duke u bazuar në atë se, 

aktakuza është e pa bazuar dhe se me asnjë provë nuk u vërtetua se me cilat veprime konkrete e ka 

kryer veprën penale e cila i vihet në barrë, e gjithashtu, me asnjë provë të administruar gjatë 
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shqyrtimit gjyqësor, e as nga deklarata e të dëmtuarit I.G., nuk u provua se i akuzuari F. është 

kryes i veprës penale të uzurpimit. Lidhur me bashkëveprimin, aktakuza nuk përmban as një 

shpjegim konkret sepse nuk ka asnjë provë e cila do të vërtetonte bashkëveprimin e tyre (të 

pandehurve). Më tutje i akuzuari F. deklaron se, aktakuza është abstrakte dhe paragjykuese, pasi 

që mungesa e provave e bënë të pamundshëm bashkëveprimin.  

Në mes tjerash, kishte cekur se, nuk e mohon faktin se këtë pronë e cila është objekt i akuzës, e 

shfrytëzojnë prindi i tij S.G., me axhallarët e tij, pronë kjo e cila kishte qenë edhe e të parëve të 

tyre, e të cilën pronë nën masat e dhunshme e kishte marr ish sistemi Jugosllav dhe të cilën e kanë 

kthyer në posedim qysh nga koha e para luftës, andaj këtu nuk janë plotësuar asnjë element i 

figurës së veprës penale për të cilën akuzohet, sepse të qenit fëmijë i njërit nga shfrytëzuesit e 

kësaj prone nuk e bënë përgjegjës për veprën e tillë penale, vlenë të ceket se, për pronën në fjalë 

familjarët e tij, këtu të bashkakuzuarit, kanë inicua rastin në Gjykatën Themelore në Pejë - 

Departamenti civil dhe e kanë kontestuar mënyrën e tjetërsimit të pronarit të kësaj prone.  

Shton se, jeton dhe punon në .......... me familjen e tij, gruan dhe dy fëmijë dhe në asnjë mënyrë 

nuk mund të jetë uzurpues i ndonjë prone duke ditur faktin se, është në marrëdhënie pune të 

rregullt në .........., aty jeton që nga viti 1999 si student, ndërsa që nga viti 2006 ka shkëputur edhe 

bashkësinë familjare, në fshat shkon vetëm për vizita në ndonjë vikend tek prindërit. Nga krejt 

këto rezulton se, nuk është uzurpues i ndonjë prone por krejt kjo akuzë ndaj tij është me tendencë 

për faktin se punon në Institucione shtetërore dhe ta largojnë nga puna.  

Më tutje ka deklaruar se: fare nuk ka të bëjë me veprën penale “uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme”. Këtë e dëshmon edhe dëshmia e të dëmtuarit I.G., ku të njëjtin e kishte pyetur në 

gjykatë se, në çfarë forme e kishte penguar apo uzurpuar pronë, i njëjti kishte deklarua se: unë 

paskam kaluar kah prona në fjalë në një datë të caktuar dhe si rrjedhojë e kalimit tim në atë rrugë 

janë plotësuar elemente të veprës penale çka konsideroj se është një absurditet shumë i madh pasi 

që nuk ka rrugë që mund të shkoj tek shtëpia ime pa kalua kah ajo pronë. Është e vërtetë se unë 

ndoshta kam kaluar kah prona në fjalë, sepse për vikend i viziton prindërit e tij që gjenden në 

fshat, andaj duke u nisur nga arsyet e lartshënuara konsiderojmë se gjithë aktakuza e ngritur 

kundër tij është e pabazuar sepse me asnjë provë të vetme apo ndonjë veprim të tij, nuk ekzistojnë 

elementet e veprës penale për të cilën pandehem, prandaj në mungesë të provave duhet të lirohen 

nga akuza.  

Nga të gjitha të lartcekurat si përfundim i kësaj, i akuzuari F. deklaron se nuk ka asnjë provë apo 

dyshim të bazuar mirë se, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet por kjo akuzë ndaj tij dhe 

krejt këto deklarata në emrin e tij, janë bërë me tendencë që të bëjnë presion ndaj prindit të tij dhe 

axhallarëve të tij, që të heqin dorë nga e drejta legjitime e pronës, po ashtu ekzistojnë prova që 

ndaj tij e me qëllim të largimit nga puna dhe atë përmes njoftimit të punëdhënësit të tij lidhur me 

akuzën, sepse po të kishte pushuar që në fazën fillestare dhe nuk do të ishte ngritur aktakuzë ndaj 

meje.  

Në fund konsideron se, nuk ka asnjë provë që në mënyrë të prerë dhe bindëse vërteton aktakuzën 

dhe fajësinë e tij, nuk ka fakte që mbështesin përgjegjësinë penale-eventuale, për veprën për të 

cilën akuzohet sipas aktakuzës, kështu që mendon me bindje të potë se, është plotësisht i 

pafajshëm dhe kërkon nga gjykata që ta liroj nga aktakuza, sepse nuk është provuar me asnjë provë 



 Numri i lëndës: 2018:019914 
 Datë: 20.10.2020 
 Numri i dokumentit: 01201654 
 

7 (14)  

   
2
0
1
8
:0
1
9
9
1
5

 

të vetme se e ka kryer veprën penale ”uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme” nga neni 332 

par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK.  

Mbrojtësi i të akuzuarit, S.G. av. Isa Kelmendi, në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: për 

këtë vepër penale  ka arritur parashkrimi, duke shtuar se i akuzuari S.G., është akuzuar se në 

bashkëveprim ka kryer veprën penale, uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 

par.1 lidhur me par.31 të KPRK-së. Kjo për arsye se në bashkëveprim me të akuzuarit tjerë që nga 

viti 2013, kanë uzurpuar pronën e paluajtshme, pronë e të dëmtuarit I.G., e cila është me kulturë 

bujqësore, e kanë shfrytëzuar duke mbjellë grurë. Thekson se kjo paluajtshmëri më parë ka qenë 

pronë e një personi të nacionalitetit serb i cili është shpërngul pas luftës nga Kosova, ashtu që pasi 

që prona nuk është punuar nga ai, e kanë shfrytëzuar persona të ndryshëm. I akuzuari S., më parë 

nuk kishte ditur se këtë patundshmëri e kishte blerë I.G. nga pronari i mëparshëm, përkatësisht ka 

qenë në lajthim faktik duke konsideruar se patundshmëria nuk është e të dëmtuarit I.G., prandaj 

edhe po që se në sjelljet e të akuzuarit S.G. ekzistojnë elementet e veprës penale nga neni për të 

cilën është ngritur aktakuza e përjashton përgjegjësinë e tij për arsye se me nenin 25 të KPRK-së, 

parashihet se “personi nuk është penalisht përgjegjës nëse në kohën e kryerjes së veprës penale, 

nuk ka qenë i vetëdijshëm për ndonjë nga tiparet e asaj vepre ose gabimisht ka vepruar se 

ekzistojnë rrethanat, të cilat faktikisht po të ekzistonin kjo vepër ishte e lejuar, në kuptim të kësaj 

dispozite përjashtohet përgjegjësia penale e të akuzuarit S.G.. Nga ana tjetër pala e dëmtuar ka 

inicu disa procedura civile për mbrojtjen e të drejtave të veta si pengim posedimi, lirimi i pronës 

etj., prandaj i njëjti duhet të kërkoj vazhdimin e këtyre procedurave të cilat mund ti ofrojnë 

mbrojtje gjyqësore. Nga këto arsye propozon që akuza ndaj të akuzuarit S.G. të refuzohet si e pa 

bazuar apo i njëjti të lirohet nga akuza pasi që e përjashtojnë përgjegjësinë penale. 

 

I akuzuari S. G. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: e përkrah mbrojtësin e tij. 

I akuzuari, B. G., në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: nuk ndihet fajtor.  

Mbrojtësi i të akuzuarit A. G. av. Liridon Tafa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: 

Konsideron se i mbrojturi i tij A.G., nuk është përgjegjës për veprën penale nga neni 332 par.1 e 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për arsye se nuk e mohojnë që e kanë shfrytëzuar këtë pronë deri 

në vitin 2015 si të tyre siç ka deklaruar edhe i dëmtuari në këtë rast I.G. në procesverbalin e datës 

10.03.2020, faqe 3 rrethit 14 alineja 4, i dëmtuari në këtë rast I.G. deklaron se: është pronar nga 

viti 2016 , si mund ta ketë kryer uzurpimin ku nuk ka qenë pronar i asaj paluajtshmërie. Po ashtu 

në aktgjykimet e gjykatës së Apelit GSK-KPA-50-2016 i dt. 06.10.2019, si dhe aktgjykimi GSK-

KPA-A-049-2016, aktgjykime të cilat e bëjnë të pavlefshme mënyrën e fitimit të pronës nga i 

dëmtuari në këtë lëndë I.G.. Andaj kërkoj nga gjykata që ta hudhë aktakuzën si të pa bazuar.  

I akuzuari A. G. në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se: në tërësi e përkrah fjalën përfun 

dimtare të mbrojtësit të tij. 

Mbrojtësi i të akuzuarit SH. G. av. Ambroz Thaqi, fjalën përfundimtare: gjykatës ja ka prezantua 

në formë të shkruar, dhe të njëjtën e elaboron duke cekur se, përshkrimi faktik i veprimeve 

inkriminuese të cilat sipas aktakuzës i vihen në barrë të mbrojturit të tij, me asnjë provë nuk janë 

vërtetuar, për çka edhe me arsye ka pritur që përfaqësuesi i aktakuzës sipas kësaj çështjeje 

juridiko-penale të heq dorë nga aktakuza në raport me të mbrojturin e tij. Vepra penale për të cilën 

akuzohet i mbrojturi i tij është parashkrua pasi që për këtë vepër penale parashihet dënimi deri në 
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dy vjet, andaj neni 106 par.1 nenpar.1.5 të KPRK-së, parasheh parashkrimin e veprave penale të 

cilat janë të dënueshme me shumë se 1 vit, nëse kanë kaluar më shumë se tre vjet nga kryerja e 

veprës penale. I mbrojturi i tij SH. G. bashkë me të akuzuarit e tjerë këtë pronë e kanë pasur në 

posedim qysh nga koha e para luftës dhe të njëjtën e kanë përdor në mënyrë të qetë dhe pa pengesa 

deri në vitin 2013, kur I.G., gjatë kohës sa kanë qenë duke korrur të mbjellat i ka lajmëruar 

policinë dhe i akuzuari nga policia është njoftuar që ajo pronë ka kaluar në pronësi të I. G. dhe që 

nga ajo kohë i akuzuari asnjëherë nuk më ka shkuar apo punuar në atë pronë, por i njëjti ka nisur 

procedurat ligjore për mënyrën e përkthimit të asaj prone, me çka është inicu procedura 

kontestuese pranë gjykatës themelore në Pejë, departamenti civil.  

I akuzuari SH. G., e përkrah fjalën e mbrojtësit të tij.  

Nga raporti i policit Rasim Podrimçaku, i dt. 26.03.2016, nga i cili raport rrjedh, se nga zyrtari 

policor Bashkim Atashi, ka marr rastin në fjalë, e që ka qenë në përfundim e sipër ku për të cilin 

në fillim është bërë vetëm një raport nga polici informues për rastin. Ndërsa rreth orës 16:13 min., 

hetuesi Rasim Podrimçaku ka biseduar me prokuroren kujdestare Sanije Gashi Seferi, nga e cila ka 

marr konfirmimin që rasti të hapet si “uzurpim i pa ligjshëm i pronës së paluajtshme”, andaj rasti 

në fjalë i dedikohet njësitit të hetimeve për veprime të mëtutjeshme.  

Nga raporti i oficerit Afrim Kastrati i dt. 26.03.2016, rrjedh se, patrulla e policisë në përbërje të dy 

zyrtarëve policor Afrim Kastrati dhe Hasan Dembogaj, kanë shkuar në fsh. ........ K....., saktësisht 

tek “............”, ku aty kanë takuar, A. G., S. G. dhe B. G., ndërsa në një arë në afërsi të rrugës kanë 

vërejtur një traktor që ishte duke shpërnda pleh kimik, e të cilin traktor e drejtonte S.G.. Policia të 

gjithë personat e pranishëm në arën e lartcekur i ka njoftuar se duhet ta ndërprejnë punën dhe deri 

në përfundimin e gjykatës nuk mund të hyjnë të punojnë në këtë pronë. Ashtu që punën e kanë 

ndërpre dhe personat e lartcekur janë larguar nga vendi i ngjarjes. Për këtë është njoftuar zyrtari 

policor Bashkim Atashi. Kjo është në përputhje me deklarimin e vet të dëmtuarit I. G., i cili në 

mes tjerash në shqyrtim gjyqësor kishte deklaruar se, nuk e ka pa ndonjërin nga të akuzuarit se 

kanë punuar nga dita kur policia u ka ndaluar punën, dhe se për këtë çështje është i gatshëm të hyn 

në marrëveshje për ndërmjetësim me të njëjtit. 

Nga raporti i policit Xhevdet Shala, i dt. 26.03.2016, rrjedh se në polici është lajmëruar I.G. nga 

fsh. ........, i cili ka deklaruar se është pronar i pronës me sipërfaqe prej 2.5 hektar e cila gjendet në 

fsh. ........ K. ......, dhe i njëjti i ka prezantuar certifikatën e pronësisë së tokës në fjalë, sipas tij, nga 

mosmarrëveshja me F. G., mbi pronësinë e tokës dhe disa bashkëfshatar po të njëjtit fshat, pasi që 

sipas I. G. të njëjtit nuk e lejojnë që të punojnë në tokë. Në lidhje me këtë është ftuar për në 

stacionin policor F.G., ku i njëjti me disa bashkëfshatar është paraqitur në Stacionin në Pejë, dhe 

sipas tij për të njëjtën tokë posedon dokumentacionin si: vendimin nga KPA-ja, fletën poseduese të 

ish pronares, kopjen e planit, vendimin e gjykatës themelore në Pejë dhe pas konsultimit me 

prokuroren, nuk është iniciuar si rast pasi që palët janë në pritje të vendimit të shkallës së dytë të 

gjykatës së Apelit. Kjo është në përputhje me deklarimin e të akuzuarit F. G. gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, por edhe me shkresat tjera të lëndës e konkretisht, padia e dt. 29.03.2016,. 

Nga fleta poseduese, kopja e planit lëshuar me dt. 23.12.2015, nga Drejtorati për Kadastër, 

gjeodezi dhe pronësi, nga të cilat dokumente shifet se i dëmtuari I.G., është pronar legjitim i 

pronës në fjalë, e cila evidentohet nën nr. P-...................., mirëpo këtë fakt, e kontestuan, mbrojtësi 

i të akuzuarit S. G. dhe i akuzuari B. G., pasi që sipas tyre Gjykata Supreme kishte vendosur, e 
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lidhur me këtë gjykatës i kanë prezantuar aktgjykimet e Gjykatës Supreme sipas nr. GSK-KPA-A-

049-2016 të dt. 9.10.2019, GSK-KPA-A-050-2016, për çka është duke u zhvilluar procedurë civile 

në Gjykatën Themelore në Pejë, sipas padisë së palës paditëse S.G., kundër L. S. për kthimin e 

patundshmërisë sipas nr. C.nr.452/14. 

Nga aktvendimi C.nr.294/14 i dt.i plotfuqishëm me dt.16.10.2015, shifet se është nxjerrë në 

Gjykatën Themelore në Pejë-Divizionin Civil, në mungesë të palës paditëse M. (Ç.) S. nga fsh. 

........ K...., padia konsiderohet e tërhequr, i njëjti nuk ishte paraqitur në seancën e dt. 18.09.2015.   

Nga procesverbali i dt.452/14 i dt. 25.11.2015, u vërtetua se paditës ishte S. G. dhe e paditur L. S., 

baza juridike kthim i paluajtshmërisë, ndërsa për të paditurën, gjatë kësaj seance, paditësi i kishte 

dorëzua gjykatës aktin vdekjes me të cilën vërtetohet se e paditura e lartcekur kishte vdekur, për 

çka edhe gjykata e kishte ndërpre procedurën për këtë çështje kontestimore, kjo vërtetohet edhe 

nga shkresat e lëndës.     

Nga kërkesa e dt. 03.03.2016, shifet se i akuzuari S. G., ishte drejtuar Agjencisë Kosovare të 

Pronave, për marrjen e vendimeve: KPCC/D/A/242/2014 dhe KPCC/D/R/269/2015, pasi që të 

njëjtin, askush nuk e kishte njoftuar për këto vendime, njëherit si shfrytëzues i kësaj toke tash e sa 

vite dhe se i njëjti nuk kishte njohuri për të drejtën e pronës.  

Nga ankesat e parashtruar nga S.G. me dt. 23.03.2016 kundër vendimit me nr. të dosjes, 

KPCC/D/R/269/2015 dhe nr. KPA-93418 të dt. 14.04.2015 dhe me dt. 29.03.2016 kundër 

vendimit me nr. të dosjes KPCC/D/R/242/2014 – KPA-25887 të dt.05.08.2014, shifet se të dy 

ankesat janë drejtuar - Gjykatës Supreme të Kosovës, dhe atë për shkak të, shkeljeve të dispozitave 

ligjore, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që kërkesën e paraqitësit M. S.ta hudh si të palejuar, vendimet e ankimuara të prishen 

dhe çështjen ta kthej në rigjykim dhe kërkesën e paraqitësit ta hudh si të pa bazuar dhe vendimin e 

KPA-së ta ndryshoi.   

Nga padia e parashtruar pranë Gjykatës Themelore në Pejë, me dt. 29.03.2016, shifet se: paditës 

janë S. G., B.G., A.G., SH. G. etj., ndërsa të paditur janë  

M. S.dhe I.G., me bazë juridike: anulim i kontratës së shitblerjes dhe vërtetim  i pronësisë.     

Nga kontrata e shitblerjes së paluajtshmërisë e dt 05.11.2015, shifet se e njëjta është lidhur në mes 

të M. S. si shitës dhe I.G. si blerës, e vërtetuar tek noteri , nga përmbajtja e kontratës shifet se 

çmimi i paluajtshmërisë është 20.000.00 euro, ndërsa palët janë pajtuar që të hollat në shumë prej 

19.600 euro të deponohen nga llogaria bankare e A. G. – vëllai i të dëmtuarit – blerësit I.G. në 

llogarinë bankare të të autorizuarit te shitësit H. L., ndërsa paraprakisht,400 euro janë paguar nga 

ana e blerësit në emër të kaparit. Kontratë e cila kontestohet nga ana e të akuzuarve, me padi për 

anulimin e kontratës me shënime si më lartë.   

Nga raporti i policit, Baton Gjurkaj i dt. 14.07.2016, shifet se: policia kishte pranuar një informatë 

për një rast kontest pronësor. Në vendin e ngjarjes policia kishte hasur të dëmtuarin I.G., sipas tij 

disa persona të afërm kishin hy në livadhin e tij ku kishin filluar të punojnë me mjete bujqësore 

dhe për këtë pronë ishin në kontest. Në lokacion kishin takua B. G. i njëjti ishte shoqëruar për në 

polici, gjithashtu edhe i dëmtuari kishte shkua në polici. Nga ky raport shifet se është shoqëruar 

edhe personi i tretë S.G., ku kanë dhënë deklaratë. Ky raport gjenë mbështetjen e vet edhe në 



 Numri i lëndës: 2018:019914 
 Datë: 20.10.2020 
 Numri i dokumentit: 01201654 
 

10 (14)  

   
2
0
1
8
:0
1
9
9
1
5

 

shkresa tjera që gjenden në lëndë, e konkretisht nga deklaratat e dhëna në polici nga S.G., B.G. dhe 

A.G., ndërsa SH. G. kishte dhënë deklaratë me dt. 12.08.2016. Kjo vërtetohet nga deklarata e të 

akuzuarve të dhënë në polici me dt. 14.07.2026, dhe për këtë çështje është duke u zhvillu 

procedurë civile, këtë mirëpo kjo nuk kontestohet nga i dëmtuari e as nga i akuzuari F., ndërsa të 

tjerët në shqyrtimin gjyqësor janë mbrojtur në heshtje.     

Nga deklaratat e të akuzuarve: S.G., B.G. dhe A.G., ndërsa SH. G., të dhënë në polici me dt. 

14.07.2016 dhe SH. G. me dt. 12.082016, është vërtetua se, të njëjtit më heret që do të thotë edhe 

para vitit 1999, rregullisht e kishin punuar këtë tokë, se është duke u zhvillua një procedurë civile, 

e kjo u vërtetua edhe nga shkresa tjera të cilat janë pjesë e kësaj lënde.  

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka bërë shikimin e katër fotografive në shkresa të lëndës, ku 

shifet, patundshmëria e cila është objekt shqyrtimi të kësaj lënde dhe objekt kontesti në procedurë 

civile, për të cilën kanë deklaruar edhe vetë të akuzuarit dhe i dëmtuari, se lënda është në Gjykatën 

e Apelit në .......... me bazë juridike, anulim kontrate dhe kthim i patundshmërisë, e kjo u vërtetu 

edhe nga shkresat e lëndës konkretisht  nga padia e pashtruar nga ana e S.G. si paditës, etj.  

Gjykata pati parasysh edhe dy aktgjykimet e Gjykatës Supreme në Prishtnë, me nr. GSK-KPA-A-

050-2016 dhe me nr. GSK-KPA-A-049-2016 të dt. 9.03.2015, sipas të cilave gjykata duke 

vendosur sipas ankesës së parashtruar nga i akuzuari S.G., në të dy raste, ka pranuar ankesën e S. 

G., së pari kundër Vendimit të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës 

KPP/C/D/A/242/2014 të dt. 18.06.2014 së dyti kundër Vendimit të Komisioni sipas nr. 

KPCC/D/R/269/2015 e dt. 09.03.2015, ashtu që në të dyja raste ka prish vendimin e Komisionit 

për Kërkesa Pronësore të Kosovës dhe ka hedh poshtë kërkesat me nr. KPA24887 dhe kërkesën e 

dytë me nr. KPA93418, që të dyja të parashtruara nga M. Q. S., me arsyetim se kërkesa nuk është 

në juridiksion të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës.   

Nga vendimi i Komisionit të brendshëm disiplinor të Policisë së Kosovës, me numër të lëndës 

958/KBD/16 të datës 14.12.2016, ndaj Bashkim Atashi #5225, zyrtar policor në Stacionin Policor 

në Pejë, njëjherit hetues në rastin G., pasi që i njëjti ishte shpall fajtor dhe ndaj të tij ishte shqiptua 

masë disiplinore, ndalesë në 25% e pagës bruto për 2 (dy) muaj, për shkak se i njëjti kishte krye 

shkeljen disiplinore nga Kreu i III-të, të nenit 18 – “Shkelja e rëndë e autorizimit , pika 1.1. nga se 

pa ndonjë arsye bindëse nuk i përmbush apo kanë mundur të shkaktojnë efekte negative  në 

reputacionin e Policisë dhe në efikasitetin e kryerjes së detyrave”,  neni 30 keqpërdorimi i lehtë i 

autorizimit pika 1.4 “Nuk ndërmerr ose dështon në marrjen e masave të duhura gjatë kryerjes së 

detyrës”, të Udhëzimit Administrativ Nr.06/2012-DPP, lidhur me nenin 43, të Ligjit për Policinë. 

Në rastin konkret, sipas këtij vendimi, në mes tjerash ceket se, zyrtarit policor – hetuesi Bashkim 

Atashi, rastin e lartcekur e kishte dërguar në Prokurorinë Themelore në Pejë, pa e dërguar në 

kontrollin dhe aprovimin tek shefi i tij apo zëvendësi i shefit, ashtu siç është parapa me ligj.  

Gjykata pati parasysh dhe vlerësoi vendimin e lartcekur, mirëpo ky vendim ka të bëjë me 

procedurat e Komisionit të Brendshëm Disiplinor, ashtu që lidhur me shkeljet e gjetura lidhur me 

rastin konkret, ndaj zyrtarit policor komisioni në fjalë ka ndërmarr masat disiplinore, ashtu siç 

është parapa me udhëzime administrative e të bazuar në Ligjin për Policinë e Kosovës. 

Pas administrimit të provave të cekura më lartë, gjykata i ka vlerësuar të njëjtat një nga një dhe në 

lidhmëni reciproke me njëra tjetrën erdhi në përfundim se, gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk u provua 
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se në veprimet e të akuzuarve: F.G., S.G., B.G., A.G.dhe SH. G. të jenë plotësuar elementet e 

figurës së veprës penale, uzurpim i paligjshëm i paluajtshmërisë nga neni 332 par.1 të KPRK-së.  

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka konstatuar këtë gjendje fakteve se: nuk kemi të bëjmë me 

vepër penale të uzurpimit të paligjshëm të paluajtshmërisë, por në rastin konkret kemi të bëjmë me 

raport civio-juridik.  

Nuk ishte kontestuese se, në vendin e quajtur –........... - në fsh. ........ K...., parcelën kadastrale me 

numër 471 dhe 472 në sipërfaqe prej 2,5 ha ZK........., tani e evidentuar në emër te të dëmtuarit, të 

akuzuarit e kishin punua këtë paluajtshmëri, deri në vitin 2015 -2016, gjegjësisht deri në momentin 

kur kanë kuptua se ishte lidhur marrëveshja për shitblerjen e paluajtshmërisë nga ana e të 

dëmtuarit dhe ishin bërë ndryshimet kadastrale, me ç ’rast paluajtshmëria kishte kaluar në pronësi 

të I.G., sipas kontratës për shitblerjen e paluajtshmërisë e dt. 05.11.2015, e kjo u vërtetua edhe nga 

deklarimi i vet të dëmtuarit I.G. gjatë shqyrtimit gjyqësor, e gjithashtu shprehi gatishmëri për 

marrëveshje ndërmjetësimi me të akuzuarit e cekur më lartë, edhe pse tani çështja gjendet në 

Gjykatën e Apelit në .........., me padi për anulim kontrate dhe kthim i pronës, ndërsa të pandehurit 

e lartcekur nuk janë deklarua lidhur me procedurën e ndërmjetësimit.  

Kontestuese për gjykatën ishte se a kishin vazhdua punën të akuzuarit: F.G., S.G., B.G., A.G.dhe 

SH. G., pasi që kjo pronë kishte kalua në pronësinë e të dëmtarit I.G..  

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pikërisht këto fakte të kontestuara e kanë bërë aktakuzën e  

prokurorisë të pa bazuar. 

Bazuar në deklaratën e të dëmtuarit, I.G. të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, ku i njëjti kishte 

dhënë sqarimet e veta lidhur me pronën, për çka ishin takua me bashkëfshatarët në odën e S. G., ku 

i kishte njoftua për dhënien e kaparit për pronën. Kishte sqaruar, por saktë nuk i kujtohet viti se, i 

kishte pa B. dhe A. në pronë, ndërsa të tjerët duke e bartur grurin, i pandehuri Shpejtim, e kishte 

punua dy vite tokën, të pandehurin F. e kishte pa brenda në pronë, mirëpo nuk e ka pa duke punua. 

Për këtë pronë i dëmtuari e kishte lidhur kontratë për shitblerjen e paluajtshmërisë me djalin e Ç. 

S. – M. S.dhe atë me dt.05.11.2015 dhe e kishte vërtetuar tek noteri.  

Nga dëshmia e të dëmtuarit I.G. në cilësinë e dëshmitarit, gjykata nuk arrijti të vërtetoi se të 

akuzuarit e kishin uzurpua paluajtshmërinë e cila është objekt i akuzës, pasi që të njëjtit me të 

kuptuar se kjo pronë kishte kaluar në pronësi të I.G., e lidhur me këtë kishin inicu procedurë civile 

dhe lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë me padi për anulimin e kontratës dhe kthim i 

pronës. Andaj, gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk arrijti të vërtetoi se të pandehurit: F., S., A., 

B. dhe SH. G., janë kryes të veprës penale e cila ju vihet në barrë, por në rastin konkret kemi të 

bëjmë me çështje juridiko-civile.  

Në aktakuzat PP/II.nr.827/16 të dt. 20.05.2016 dhe PP/II. Nr. 1783/16 dt.25.10.2016,  të cilat e 

kanë të njëjtën përmbajtje, thuhet se: “Që nga viti 2013 e tutje në vendin e quajtur “...........” fsh. 

........ K....., në bashkëveprim dhe në mënyrë të kundërligjshme kanë uzurpuar pronën e 

paluajtshme pronë e të dëmtuarit I. (M.) G., nga i njëjti fshat, në atë mënyrë që prej kohës së 

lartcekur të pandehurit në vazhdimësi e mbajnë të uzurpuar, duke e shfrytëzuar dhe mbjellë grurë 

në pronën, mirëpo kjo nuk u vërtetua me asnjë nga provat e lartcekura, e posaçërisht duke u bazuar 

në deklarimin e të dëmtuarit i cili në asnjë moment nuk përmendi se cilat ishin veprimet konkrete 

të secilit të akuzuar veç e veç, ndërsa veprimi i të akuzuarit F. duke e fotografuar nga vetura, 
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gjykata nuk e murr për bazë pasi që nuk ishte veprim me të cilin ishte penguar i dëmtuari në 

shfrytëzimin të pronës, e as të uzurpimit të pronës në fjalë. 

Këtu edhe lind pyetja se si të akuzuarit e kishin uzurpua pronën e paluajtshme nga viti 2013, kur 

vet i dëmtuari kishte deklarua se, e kishte lidhur kontratën në vitin 2015 dhe po të njëjtin vit, e 

kishte bërë përkthimin e pronës në emër të vet, që nga kjo kohë nuk kishte pas pengesa lidhur me 

pronën, mirëpo për shkaqe të sigurisë, ende nuk e shfrytëzon pronën deri në nxjerrjen e një 

vendimi të gjykatës. Edhe pse i dëmtuari i kishte bërë ndryshimet kadastrale, lidhur me pronën në 

fjalë, objekt shqyrtimi në çështje civile ka mbetur çështja e pronësisë mbi parcelat në fjalë në 

Gjykatën Themelore në Pejë dhe në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, gjykata po ashtu ka konstatuar 

se:     

Nuk qëndrojnë pretendimet e prokurores së shtetit të dhëna në fjalën përfundimtare se: të akuzuarit 

pjesërisht e kanë pranuar fajësinë për veprën penale të uzurpimit, e kjo bazuar në deklaratat e tyre 

të dhëna në polici me dt. 14.07.2016, pasi që të njëjtit nuk e kanë mohua faktin se kanë punua 

tokën, mirëpo nga vet deklarata e të dëmtuarit u vërtetua se të njëjtit e kishin ndërpre punën posa 

kanë kuptuar për shitblerjen e kësaj prone, kjo kishte ndodh kur janë ftu në polici për të dhënë 

deklaratë. Mirëpo prokuroria nuk e pati parasysh faktin se, gjatë shqyrtimit gjyqësor, gjykata 

kishte vërtetua se për këtë pronë është inicu procedurë civile pranë Gjykatës Themelore në Pejë, 

me padi për anulim kontrate dhe kthim të paluajtshmërisë, ndërsa tani lënda është në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë E kjo u vërtetua edhe në bazë të provave e sidomos, nga padia e parashtruar 

pranë Gjykatës Themelore në Pejë, me dt. 29.03.2016, aktvendimi C.nr.294/14 i dt. i plotfuqishëm 

me dt.16.10.2015, si dhe prova që u administruan gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor. Sa i përket 

deklaratës së të pandehurit F.G., prokurorja nuk e murr për bazë faktin se i njëjti tani e njëzet (20) 

vite jeton dhe punon në .......... bashkë me bashkëshorten dhe dy fëmijët e tij, mirëpo kishte 

deklarua se vjen ndonjëherë për vikend për ti vizitua prindët dhe familjarët, i njëjti kishte deklarua 

se, për këtë çështje janë duke u zhvilluar dy ose tri procedura civile. Prokurorja aktakuzën e 

mbështeti, në deklaratën e të dëmtuarit, konkretisht, përshkrimin se si kishte ardhur deri te prona, 

kjo nuk ishte kontestuese për gjykatën, mirëpo prokurorja lidhur me veprën penale të uzurpimit 

nuk dha ndonjë arsye të fortë dhe bindëse, se me cilat prova e vërtetoi se të pandehurit janë kryes 

të veprës penale të uzurpimit, pasi që nga viti 2015-016 sipas të dëmtuarit, të pandehurit nuk kanë 

hy në pronë, nuk kanë vazhdua të mbjellin dhe të korrin grurin. Prokuroria nuk e pati parasysh 

faktin se në dispozitivin e aktakuzës thuhet se që nga viti 2013 e tutje...., në bashkëveprim, në 

mënyrë të kundërligjshme e mbajnë të uzurpuar pronën e të dëmtuarit I.G., ndërsa i dëmtuari nga 

viti 2015, e ka bërë përkthimin e kësaj prone në emrin e vet.    

Gjykata, bazuar në të lartcekurat, mbrojtjes së të akuzuarit F.G., ja fali besimin e plotë mirëpo pati 

parasysh edhe fjalën përfundimtare të mbrojtësve te të akuzuarve, dhe të akuzuarit: F.G., S.G., 

A.G., B.G. dhe SH. G., i liroi nga aktakuza, për shkak se në veprimet e të pandehurve, nuk janë 

përmbush elementet e figurës së veprës penale, uzurpim i paligjshëm i paluajtshmërisë nga neni 

332 par.1 të KPRK-së, por në rastin konkret kemi të bëjmë me raport civilo-juridik.  

Gjykata të akuzuarit, i ka liruar edhe nga detyrimi i pagimit të shpenzimeve të procedurës penale 

dhe vendimi i gjykatës në këtë drejtim është bazuar në nenin 454 par.1 të KPPRK-së. 

Gjykata konform nenit 463 par.3 të KPPRK-së, të dëmtuarin I.G., e udhëzoi në kontest civil.  
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Nga arsyet e theksuara më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 363 

dhe 364 të KPPRK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM P.nr.433/16  

Sekretarja juridike        Gj y q t a r j a  

_______________       ____________ 

Ylfete Murati        Florije Zatriqi 

KËSHILLË JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa 

 në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit. 

Gjykatës së Apelit në .........., e nëpërmjet të kësaj gjykate. 
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