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Numri i lëndës: 2019:295639 

Datë: 11.05.2022 

Numri i dokumentit:     02997990 

                                                                                                                                                       

Pml.nr.92/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

kryetare e kolegjit, Valdete Daka dhe Mejreme Memaj, anëtare, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të dënuarit 

Gj.P., nga K., për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 323 par.2 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit, ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë 

- Dega në Klinë - Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.311/2019 të datës 27.08.2021 dhe aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1516/2021 datë 30.12.2021, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 16 mars 2022, morri këtë: 

  

A K T G J Y  K I M 

 

         I. Me aprovimin e kërkesës së mbrojtësit të dënuarit Gj.P., NDRYSHOHET  aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Klinë - Departamenti i Përgjithshëm, P.nr.311/2019 i datës 

27.08.2021 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.1516/2021 i datë 30.12.2021, 

ashtu që  në kuptim të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK,   

        I pandehuri Gj.P., me shënime personale si në shkresa të lëndës: 

 

LIROHET NGA AKUZA 

         Se gjatë muajit maj të 2019, në kohë të pacaktuar, në Klinë, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore dhe me anë të fshehjes së fakteve, paraqitjes së rreme të tyre, 

i ka shkaktuar dëm të dëmtuarit A.P., në atë mënyrë që i pandehuri duke e fshehur faktin se prona 

është shitur nga babai i tij, tani këtu të dëmtuarit që nga viti 1987, e ku e ka edhe në shfrytëzim i 

njëjti dhe e ka punuar për 30 vite, duke shfrytëzuar faktin se i njëjti ndodhet jashtë vendit, pa e 

njoftuar dhe pa pëlqimin e tij, i pandehuri fillimisht e bënë përkthimin e pronës në emër të tij e 

më pas e bënë shitjen e kësaj prone dhe atë për 3 pronar të ndryshëm. 
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 - me çka kishte për të kryer veprën penale mashtrimi nga neni  323 par.2 të KPRK. 

 II. Shpenzimet procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

         III.I dëmtuari A.P., për realizimin e kërkesës pasurore - juridike është udhëzuar në kontest të 

rregullt  civil. 

 

A r s y e t i m 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Klinë - Departamenti i 

Përgjithshëm, P.nr.311/2019 të datës 23.09.2021, i dënuari Gj.P., është shpallur fajtor për shkak 

të veprës penale mashtrimi nga neni 323 par.2 të KPRK dhe i është shqiptuar dënim me burgim 

me kusht në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari në 

periudhën verifikuese prej 2 (dy) vite nuk kryen ndonjë vepër të re penale si dhe me dënim me 

gjobë, në shumë prej 400 (katërqind) €. Nëse i dënuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj 

gjobën e shqiptuar, e njëjta do të zëvendësohet me dënim me burg, ku për një ditë burgimi do t’i 

llogariten 20 (njëzetë) € të gjobës. 

        I dënuari është obliguar që t’i paguajë shpenzimet e procedurës në shumën prej 20 €, si dhe 

në emër të Fondit për Kompensimin e Viktimave të Krimit shumën prej 30 €, e të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcënimin e ekzekutimit të 

dhunshëm. I dëmtuari A.P., për realizmin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil. 

        Në procedurën ankimore me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

PA1.nr.1516/2021 e datës 30.12.2021, është refuzuar ankesa e mbrojtësit të të dënuarit, ndërsa 

aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka parashtruar mbrojtësi i 

të dënuarit Gj.P., avokat Zeqir Bërdynaj nga Peja, për shkak të shkeljes së ligjit penal dhe për 

shkak të shkeljeve tjera  të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë 

e vendimit, me propozim që të aprovohet kërkesa dhe aktgjykimet e kundërshtuara të ndryshohen 

dhe i dënuari të lirohet nga akuza apo të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rivendosje. 

        Prokurori i Shtetit, me parashtresën KMLP.II.nr.57/2022 e datës 03.03.2022, ka propozuar 

që të refuzohet si e pabazë kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e ushtruar nga mbrojtësi i të 

dënuarit. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e kësaj çështjeje 

juridiko-penale në kuptim të nënti 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK, vlerësoi 

pretendimet të cilat dalin nga kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

         - Kërkesa e mbrojtësit të të dënuarit Gj.P., është e bazuar. 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit Gj.P. pretendon se aktgjykimet janë të përfshira me 

shkeljet e ligjit penal me qenë se në veprimet e të njëjtit nuk përmbushen elementet e veprës 

penale për të cilën është shpallur fajtor. Kjo nga fakti se gjykata e shkallës së parë të gjithë 
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aktgjykimin e ka bazuar vetëm në deklaratat dëshmitareve ndërsa nga provat të cilat janë 

administruar në shqyrtim gjyqësor respektivisht nga historiku i lëshuat nga drejtoria për kadastër 

gjeodezi dhe pronësi të lëshuar nga komuna e Klinës vërtetohet se i dënuari ka qenë nga viti 

2005 prona i 1/3 të ngastrave nr.142-1 dhe 142-2. Pra mbrojtësi më tutje pretendon se si mund 

të ketë elemente të veprës penal të mashtrimit dhe fshehjes së fakteve kur vetë gjykata ka siguruar 

historikun dhe certifikatën e pronës, duke mos i fal besim këtyre dokumenteve por vetëm 

deklaratave të dëshmitareve. Për më tepër i dënuari po të kishte shfrytëzuar emrin e gjyshit të tij 

këtë gjë me siguri që do ta kontestoni vëllezërit e gjyshit dhe pasardhësit e tij.   

        Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet e theksuara në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë 

si dhe në bazë të shkresave të çështjes vërtetoi se të dy aktgjykimet janë të përfshira me shkelje 

të ligjit penal në dëm të të dënuarit Gj.P., e duke u nisur nga fakti se në mes të dëmtuarit A.P. 

dhe të dënuarit, në fakt ekziston një kontest civil lidhur me vërtetimin e pronësisë të ngastrave 

kadastrale të cekura më lart. I dëmtuari A., gjatë gjithë procedurës ka pretenduar se babai i të 

dënuarit, M.P., ia ka shitur ngastrat kontestuese, mirëpo asnjëherë këto ngastra nuk janë 

përkthyer në emër të tij. Për këtë gjatë procedurës janë administruar shumë prova dhe janë 

dëgjuar dëshmitar të cilët  kanë vërtetuar se me të vërtet M.P. (babai i të dënuarit Gj.P.) ia kishte 

shitur këto ngastra në vitin 1987 të dëmtuarit A.P., por kjo tokë është shitur me pleqëri  dhe jo 

me kontratë valide dhe se e njëjta nuk është përkthyer asnjëherë. Dëshmitarët, N., P. dhe P1.P. 

kanë deklaruar po thuajse në tërësi njëjtë dhe po ashtu kanë dëshmuar se i dënuari Gj.P. e ka 

përdorur emrin e gjyshit Gj.P. (emrin e të cilit e bart ai) dhe kështu është bërë pronar i parcelave 

të kontestuara. Megjithatë përveç deklaratave të dëshmitarëve të cilët në fakt janë vëllezërit dhe 

motrat e të dënuarit si dhe disa kushërinj, në shqyrtim gjatë administrimit të provave nuk është 

vërtetuar se i dënuari  ka bërë ndonjë ndërhyrje në regjistrat e kadastrave si dhe nuk është 

dokumentuar se si i njëjti ka bërë fshehjen e fakteve dhe i ka paraqitur të njëjtat në mënyrë te 

rreme, e çka në fakt edhe është element qenësor i kësaj vepre penale.    

        Gjatë shqyrtimit gjyqësor është administruar edhe historiku i lëshuar nga komuna e Klinës 

në bazë të të cilit historik është vërtetuar se gjer në vitin 2005 ngastrat nr. 142-1, 142-2 dhe 142-

3 evidentohen në emër të 1. P.Gj.P., 2. Gj.M.P., 3. M.Ll.P., 4. G.N.P., 5. M.N.P., 6. M.N.P. dhe 

7. P.N.P. në pjesë të ndryshme të pronës. Me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Klinë 

C.nr.85/2004 datë 26.01.2005 ngastra nr.142-1 dhe 142-2 kalojnë në emër të 1. P.Gj.P., 2. 

M.Ll.P., e lindur G. (e veja e Gj.) si dhe 3. Gj.M.P. të gjitha me nga 1/3 e pjesës së pronës. Më 

tutje në historik përshkruhen ndarjet fizike dhe parcelimi i ngastrave të cekura më lartë si dhe 

shitja e ngastrave nga ana  e të dënuarit Gj.P. pronarëve të ri. 

        Gjykata Supreme gjen se në shqyrtim gjyqësor pranë gjykatës së shkallës së parë, u vërtetua 

se në mes të dëmtuarit A.P. dhe të dënuarit Gj.P., po ashtu është duke u zhvilluar kontest civil për 

vërtetim pronësie dhe anulim të kontratave pranë Gjykatës Themelore në Klinë. 

        Kjo gjykatë gjen se të dy gjykatat kanë shkel ligjin penal në dëm të të dënuarit kur të njëjtin 

e kanë shpallur fajtor për shkak të veprës penale veprën penale mashtrimi nga neni  323 par.2 të 

KPK, ngase nga provat të cilat janë administruar në shqyrtim gjyqësor nuk ka mundur të 

vërtetohet se i njëjti ka kryer veprën penale për të cilën është shpallur fajtor. Duke u nisur nga 

fakti se i dëmtuari A.P. asnjëherë nuk kishte qenë pronar i parcelave kontestuese, e që vërtetohet 

nga historiku i lëshuar nga komuna e Klinës si dhe duke u nisur nga fakti se i pandehuri Gj., si 
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trashëgimtar i tani të ndjerit M.P. (babai i tij) dhe gjyshit Gj.P., është pronar i parcelave të lartë 

përmendura e në bazë të dokumentacionit të administruar në shqyrtim gjyqësor. Pra, gjykata nuk 

arritur të vërtetoj se në çfarë mënyre i pandehuri e ka mashtruar të dëmtuarin, përderisa i njëjti 

asnjëherë ligjërisht nuk ishte pronar i parcelave. Nëse eventualisht do të vërtetohej se i njëjti ka 

kryer ndonjë veprim të paligjshëm me qëllim të përfitimit të pasurisë, kjo do të bëhej në dëm të 

trashëgimtarëve tjerë të cilët në rastin konkret do të trashëgonin parcelat. Për më tepër dispozita 

e nenit 323 par.2 të KPRK ,për të cilën është shpallur fajtor  i pandehuri parasheh se “nëse qëllimi 

i mashtrimit është  përfitimi i dobisë së kundërligjshme nga fondet publike ose institucionet 

publike”, atëherë nga përshkrimi faktik i veprës penale për të cilën është shpallur fajtor i dënuari 

del se asnjë nga elementet e veprës penale të mashtrimit nga neni 323 par.2 të KPRK, nuk është 

përmbushur.   

        Pasi që në gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, gabimisht është 

aplikuar ligji penal, gjegjësisht janë nxjerrë konkludime të gabuara, dhe ishte i drejtë pretendimi 

në kërkesë se në dëm të dënuarit është shkelja e ligjit penal nga neni 385 pika 4, ashtu që ky 

pretendim u aprovua dhe u vendos që i dënuari të lirohet nga akuza. Vendimi mbi  shpenzimet 

procedurale u vendos konform nenit 454 par.1 të KPPK. 

 Nga të gjitha këto që u thanë më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykim e      

konform dispozitës së nenit 438 par.1 nënpar.1.1 të KPPK. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.92/2022, më 16 mars 2022 

 

Procesmbajtësja,                           Kryetarja e  kolegjit, 

Qefsere Berisha                                         Nesrin Lushta 


