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            NË EMËR TË POPULLIT 

  

           Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, kryetare, 

Rasim Rasimi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve M.Th., D.Th. dhe Z.Z. të tre nga 

fsh. B., komuna e S., për shkak të veprës penale pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme 

nga neni 259 par.1 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të 

paraqitur nga i dënuari, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në 

Skenderaj P.nr13/2017 datë 14.11.2017, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PA1.nr.151/2018 datë 14.03.2018, në seancën e kolegjit e mbajtur më 16.10.2018, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

         Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarit M.Th. e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë dega në Skenderaj P.nr13/17 

datë 14.11.2017,dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1.nr.151/2018 datë 

14.03.2018. 

                                                             A  r  s y  e  t  i  m  i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë Dega në Skenderaj P.nr13/17 datë 

14.11.2017, të dënuarit M.Th., T.Th. e Z.Z. janë shpallur fajtor për shkak të veprës penale 

pushtimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 259 par.1 të KPK, dhe për këtë vepër iu 

ka shqiptuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej nga 6 muajve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse të dënuarit në afatin prej një viti nuk kryejnë vepër tjetër penale. Janë obliguar 

të dënuarit secili veç e veç që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajnë shumën 

prej 20 €, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç të paguaj shumën prej nga 10 €. 

Janë urdhëruar të dënuarit që menjëherë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit t’ia lirojnë pronat të 

dëmtuarit F.I. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest 

civil. 
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            Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr.151/2018 

të datës 14.03.2018, i ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë 

dhe ankesat e të dënuarve kurse e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

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

M.Th., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit 

penal dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, me propozim që aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

Prokurori i shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.148/2018 e datës 03.09.2018, ka paraqitur 

përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, me propozim që e njëjta të refuzohet si e 

pabazuar. 

Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë i dënuari pretendon se aktgjykimet e 

kundërshtuara janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e të cilat 

konsistojnë në faktin se arsyetimi i aktgjykimit të goditur është i mangët dhe i mungojnë arsyet 

mbi faktet vendimtare, nuk janë paraqitur faktet lidhur me çështjen penale dhe si e ka vërtetuar 

gjykata përgjegjësinë penale e të dënuarit, duke u bazuar vetëm në deponimet e të dëmtuarit.  

Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 

435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa gjeti se: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 

          Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e të dënuarit janë të 

pabazuara, meqë aktgjykimet kundër të cilave është paraqitur kërkesa, nuk përmbajnë shkelje të 

ligjit penal e as shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

           Aktgjykimi në tërsi, pra edhe dispozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe konkret, përmban 

arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështje juridiko-penale, përshkrimi i 

dhënë në dispozitiv është i plotë dhe i kuptueshëm. Është bërë përshkrimi i duhur i veprimeve 

inkriminuese të të dënuarit, por edhe janë dhënë arsyet mbi faktet vendimtare për secilën prej 

tyre. Në arsyetimin e aktgjykimit të kundërshtuar janë dhënë arsyet e duhura faktike dhe juridike, 

të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë. Gjykata e shkallës së parë ka 

paraqitur në mënyrë të plotë dhe të qartë se cilat fakte dhe për çfarë arsye konsiderohen si të 

vërtetuara , ka vlerësuar saktësinë e të gjitha provave në këtë çështje penale. Gjykata e shkallës 

së parë ka bërë vlerësimin e të gjitha provave të proceduara gjatë shqyrtimit gjyqësor, duke i 

paraqitur lidhur me këto konkludimet e veta, të cilat si të drejta i ka aprovuar edhe gjykata e 

shkallës së dytë, e të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë.              

          Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye ligjore për konstatimin se i dënuari e ka kryer 

veprën penale për të cilën është shpallur fajtor. Ka gjetur se nga dëshmia e të dëmtuarit F.I., ka 

rrjedhur se tokën e quajtur “Zhegina” e cila gjendet në fsh. B., komuna e S., e ka privatizuar nga 
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AKM, mirëpo që nga viti 2006, e deri me tani nuk ka mund të ketë qasje në të njëjtën 

paluajtshmëri, sepse e kanë penguar të dënuarit, të cilët edhe tani e mbajnë këtë paluejtshmëri të 

uzurpuar, përkatësisht i dënuari M.Th. e ka të uzurpuar parcelën me nr. P-..-.. dhe P-..-..-., në 

sipërfaqe prej 10 hektar që gjendet në fshati B. Po ashtu, këtë vendim gjykata drejt e bazuar edhe 

në vet deklaratën e të dënuarit M.Th. i cili në mbrojtjen e tij ka theksuar se të njëjtën 

paluajtshmëri e punon që nga viti 2000 dhe për të njëjtën nuk ka kurrfarë dokumentacioni. Me 

provat materiale qartifikaten e pronësisë në emër të SH.P.K “G..com” vërtetohet se i dëmtuari 

F.I., pronën e ka marrë nga (AKM) për 99 vite, e po ashtu nga extrakti- fletëposedimi nr.../...  

shihet se deri në privatizim toka ishte pronë e OPB “P...”, andaj, nuk janë të bazuara thëniet në 

kërkesë të dënuarit se nuk e ka kryer veprën penale, meqë i njëjti edhe në mbrojtjen e tij nuk e ka 

kontestuar faktin se e ka në posedim tokën por kurrë nuk ka qenë pronar, me arsyetimin se e 

njëjta pronë ishte në pronësi të paraardhësve të tij. 

        Po ashtu, sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pretendimi ankimor lidhur me shkeljen e ligjit 

penal është i pabazuar. Gjykata e shkallës së parë edhe e shkallës së dytë drejtë kanë gjetur se në 

veprimet e të dënuarit qëndrojnë gjitha elementet e veprës penale pushtimi i paligjshëm nga neni 

259 par.1 të KPK ,veprime këto për të cilat i dënuari është shpallur fajtor dhe me shpalljen e tij 

fajtor, në dëm të tij nuk është shkelur ligji penal. 

         Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësoj se aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë 

shkelje  të cilat në kërkesë pretendohen dhe në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

           GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

            Pml.nr.215/2018, më datë 16.10.2018 

 

 

Procesmbajtës,                                           Kryetarja e kolegjit, 

 Bujar Balaj                                                      Emine Mustafa 

 

  

 

 


