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Pml.nr.123/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Sherif 

Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarit F.B., për shkak të veprës penale 

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

përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga i dënuari, kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm P.nr.653/2017 të datës 

07.03.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.482/2018 të datës 

04.01.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 14 maj 2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit F.B., e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.653/2017 të datës 07.03.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PA1.nr.482/2018 të datës 04.01.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm, me aktgjykimin 

P.nr.653/2017 të datës 07.03.2018, të dënuarin F.B., e ka shpallur fajtor për veprën penale 

uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPK-së dhe e ka gjykuar me 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në 

periudhën kohore prej 1 (një) viti nuk do të kryen vepër tjetër penale. Është obliguar për pagesën 

e paushallit gjyqësor në shumë prej 20 €, kurse pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike është udhëzuar në kontest civil. 
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        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin PA1.nr.482/2018 të datës 04.01.2019, ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e të dënuarit dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka 

vërtetuar.  

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, ka paraqitur i dënuari, 

për shkak të shkeljes së ligjit penal,  shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

shkeljeve të tjera të dispozitave të procedurës penale të garantuara me Kushtetutën e Republikës 

së Kosovës dhe Konventës Evropiane për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe protokollet e saj, me 

propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë, të ndryshoj aktgjykimet e kundërshtuara dhe të dënuarin ta liroj nga akuza ose t’i 

anuloj aktgjykimet e kundërshtuara dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së 

parë. 

 

        Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.91/2019 e datës 

16.04.2019, ka propozuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë, i dënuari, thekson se aktgjykimet e kundërshtuara janë të përfshira me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale pasi që dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë është i paqartë dhe kundërthënës me vetveten dhe në veçanti me përmbajtjen e 

shkresave, procesverbaleve dhe deklarimeve të dhëna gjatë procedurës penale. Gjykata e shkallës 

së parë përfundimet e saja i ka mbështetur në pranimin e fajësisë nga ana e të dënuarit edhe pse 

pranimi i fajësisë nuk ka qenë i vullnetshëm dhe nuk është mbështetur në asnjë provë, por 

pranimi i fajësisë ka qenë i imponuar dhe i ndikuar nga mbrojtësi i tij. Pranimi i fajësisë nuk ka 

qenë dashur të pranohet nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe kjo edhe vendimin gjyqësor e 

bën të kundërligjshëm. I dënuari pretendohet se nuk e ka kuptuar se çfarë vepre penale ka kryer, 
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se çka nënkupton pranimi i fajësisë dhe benifitet e këtij pranimi. Për më tepër, nuk janë vlerësuar 

nëse janë përmbushur kushtet nga neni 248 i KPPK-së.  

 

        Pretendohet se në rastin konkret pas precizimit të aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit se 

vepra penale ishte kryer “...nga viti 2008 e në vazhdim...”, ka ardhur deri te parashkrimi i 

ndjekjes penale pasi që nga viti 2008 e deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor kanë kalua më 

tepër se 10 vite, pasi që për këtë vepër penale parashkrimi absolut është 6 vjet nga kryerja e 

veprës penale. 

 

        Më tutje pretendohet se është shkelur edhe ligji penal pasi që i dënuari është shpallur fajtor 

për vepër penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme, por bëhet fjalë për një raport 

civilo-juridik. 

 

        Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesë, gjeti se: 

 

        -kërkesa nuk është e bazuar. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimi i të dënuarit, është i pabazuar, 

ngase aktgjykimet kundër të cilave ka parashtruar kërkesë, nuk përmbajnë shkelje për të cilat 

pretendohet. 

 

        Është e rëndësishme të theksohet fakti se në rastin konkret i dënuari në prezencë të 

mbrojtësit të tij ka bërë pranimin e fajësisë gjatë shqyrtimit fillestar dhe atë pas udhëzimeve të 

dhëna në këtë seancë, ashtu që në faqen e tretë të procesverbalit të shqyrtimit fillestar nga ana e 

gjyqtarit të gjykatës së shkallës së parë është konstatuar se pranimi i fajësisë nga ana e të 

dënuarit është bërë me vullnet të lirë, pa presion dhe pas konsultimeve me mbrojtësin e tij av. 

N.D., si dhe pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat që gjenden në shkresat e lëndës.  
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        Pretendimi se i dënuari nuk kishte kuptuar aspektet e pranimit të fajësisë përkitazi me 

veprën penale po ashtu nuk ishte i bazuar pasi që të dënuarit duke u bazuar në faqen e dytë të 

procesverbalit të shqyrtimit fillestar i ishte lexuar aktakuza dhe, për më tepër, i dënuari kishte 

deklaruar se aktakuzën dhe veprën penale e cila i vehej në barrë i kishte kuptuar dhe pastaj ishte 

deklaruar përkitazi me fajësinë. 

 

        Në rastin konkret rezulton se nuk ka arritur afati i parashkrimit të ndjekjes penale siç 

pretendon i dënuari, pasi që bazuar në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

rezulton se vepra penale ende është duke vazhduar, andaj nga kjo arsye, Gjykata Supreme e 

Kosovës konstatoi se vepra penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme është vepër 

penale që ka karakter permanent përkatësisht zgjatë deri sa të zgjatë gjendja e kundërligjshme e 

uzurpimit dhe pas përfundimit të gjendjes së kundërligjshme fillon të llogaritet afati i 

parashkrimit të ndjekjes penale. 

 

        Gjykata e shkallës së parë drejt ka zbatuar ligjin penal dhe nuk ka bërë shkelje të ligjit penal 

me pretendimin e paraqitur kur ka konstatuar se në veprimet e të dënuarit janë përmbushur të 

gjitha tiparet e veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të 

KPK-së, pasi që në rastin konkret nuk bëhet fjalë për raport civilo- juridik, mirëpo për veprën 

penale të inkriminuar sipas kodit penal,  meqë në rastin konkret i dënuari kishte hyrë në posedim 

të kësaj prone, në mënyrë të paligjshme, pa pasur ndonjë bazë juridike, ashtu siç kishte 

konstatuar me të drejtë gjykata e shkallës së parë e të cilin konkludim në tërësi e pranon edhe 

Gjykata Supreme e Kosovës. 

 

        Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar dhe konform nenit  

437 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.123/2019, më 14 maj 2019 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Sherif Krasniqi                                                                                                       Nesrin Lushta 


