
 1 

Pml.nr.217/2019 
 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Rasim 

Rasimi kryetar, Nesrin Lushta e Mejreme Memaj-anëtar, me bashkëpunëtorin 
profesionale Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të 
dënuarës F. A. nga P., për shkak të veprës penale uzurpimi i paligjshëm i pronës 
së paluajtshme nga neni 332.par.1.të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për 
mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarës, të paraqitur kundër aktgjykimit 
të Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.5695/2017 të datës 28.12.2018. dhe 
aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.116/2019 të datës 
08.04.2019., në seancën e mbajtur më 09.09.2019., mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 

Me aprovimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të dënuarës  F. A., 
ndryshohen aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.5695/2017, i datës 
28.12.2018. dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PA1.nr.116/2019 të 
datës 08.04.2019. ashtu që e dënuara 
 

lirohet nga akuza se 
 

që nga viti 2012 e deri më tani, e ka uzurpuar në mënyrë të kundërligjshme 
pronën e të dëmtuarit M. A., duke e uzurpuar podrumin nr.7. të banesës në D.,  .. 
./., Ll. .-., banesa nr. ., ku është cekur edhe në Kontratën 1193/13826 të datës 
26.12.1988. duke ia uzurpuar podrumin e banesës që nga blerja e deri më tani, 
 
 me çka kishte për të kryer veprën penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së 
paluajtshme nga neni 332.par.1.KPK. 
 
 Shpenzimet e procedurës penale bijnë në barë të mjeteve buxhetore të 
gjykatës, ndërsa i dëmtuari M. A. për realizimin e kërkesës pronësoro juridike 
udhëzohet në kontestin civil. 
 
 

A r s y e t i m 
 

 
Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë P.nr.5695/2017 të  

datës 28.12.2018. e dënuara F. A. është shpallur fajtore për veprën penale 
uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332.par.2.pika 2.të KPK 
dhe është gjykuar me dënim me kusht me të cilin i është përcaktuar dënimi me 
burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve i cili nuk do të ekzekutohet nëse e 
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dënuara në afat prej 1 (një) viti nga plotfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryen vepër 
tjetër penale. E dënuara është obliguar që në afat prej 30 ditësh nga 
plotfuqishmëria e aktgjykimit ta liroj podrumin, pronë e të dëmtuarit si dhe të 
paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor në afat prej 15 
ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, ndërsa i dëmtuari për realizimin e 
kërkesës pronësoro juridike është udhëzuar në kontestin civil.  

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

PA1.nr.116/2019 të datës 08.04.2019, aktgjykimi i shkallës së parë është 
ndryshuar përkitazi me kualifikimin ligjor të veprës penale, e cila është cilësuar si 
vepër penale uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332.par.1.të 
KPK e në pjesën tjetër aktgjykimi ka mbetur i pandryshuar. 

 
Kundër këtyre aktgjykimeve mbrojtësi i të dënuarës, avokati Xh. K., nga 

P., ka paraqitur kërkesë për mbrojtën e ligjshmërisë për shkak të shkeljes së ligjit 
penal dhe shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, me propozim 
që të ndryshohen ashtu që e dënuara të lirohet nga akuza apo të anulohen dhe 
lënda të kthehet në rivendosje.  

 
Prokurori i Shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.153/19, të datës 

13.08.2019,  ka propozuar që kërkesa të refuzohet si e pabazuar.  
 
 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, 
vlerësoi pretendimet në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatojë se: 
 

-kërkesa është e bazuar. 
 
 Me rastin e vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë, kjo gjykatë gjeti se nga aktgjykimet e kundërshtuara del se disa 
fakte nuk kanë qenë kontestuese dhe në vijim ato do të elaborohen. 

 
Vendi i ngjarjes gjendet në P.,  L., D., ../., Ll, .-., që është objekt banesor 

me 11 banesa dhe po aq podrume. 
 
E akuzuara ka banuar në njërën prej banesave dhe e ka shfrytëzuar një 

podrum, që nga viti 1999. pa pengesa nga askush. 
 
I dëmtuari M. A. në këtë ndërtesë ka ble një banesë në vitin 2012, nga Xh. 

E.. Sipas kontratës, objekti i shitblerjes është banesa por jo edhe podrumi, edhe 
pse në kontratën për shfrytëzimin e kësaj banese (kontratën numër 1193/13826 
e cila ceket në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë) të cilën Xh. E., e ka 
lidhur në vitin 1988. me MBI të banimit, atij bashkë me banesë i ka takuar edhe 
podrumi.  

 
Sipas gjetjeve të gjykatës së shkallës së parë, bazuar në provat e 

administruara, e akuzuara e ka uzurpuar podrumin i cili i takon të dëmtuarit e që 
del nga një përgjigje e Ndërmarrjes Publike banesore sh.a. e datës 19.10.2017. 
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nga e cila rrjedh se secila njësi banesore ka podrumin e vet të definuar me 
numër të banesës (banesës numër 7 shtatë i takon podrumi numër 7), ndërsa 
sipas skicës, podrumi numër 7 është mu ai podrum i cili i takon të dëmtuarit por e 
shfrytëzon e dënuara. 

 
Gjykata Supreme konstatoi se në faktet e vërtetuara në mënyrë të drejt 

dhe të plotë gabimisht është aplikuar ligji penal dhe është bërë shkelje nga neni 
385.pika 4.të KPPK sepse është aplikuar ligji i cili nuk ka mundur të aplikohet. 

 
Me te drejt ceket në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë se nga të gjitha 

provat e administruara dhe me pa mëdyshje është vërtetuar se podrumat nuk 
kanë numra dhe banorët, sipas asaj çka ka deklaruar e dëmtuara por edhe 
dëshmitaret D. M. dhe B. Z., po ashtu banorë në këtë ndërtesë,  nuk e kanë ditur 
se cili podrum iu takon, por e kanë pyetur shitësin (kur i kanë blerë banesat) i cili 
iu ka treguar se cili podrum iu takon dhe ashtu edhe i kanë shfrytëzuar. Sa i 
përket podrumit në fjalë, fakti se e dënuara e ka shfrytëzuar mu podrumin e 
personit nga i cili e ka ble, rezulton edhe nga ajo se në këtë podrum ende 
gjenden disa gjësende të personin në fjalë. 

 
Sipas dispozitës së nenit 332.par.1.të KPK veprën penale uzurpimi i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme e kryen kushdo që në mënyrë të 
kundërligjshme uzurpon pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjesë të 
saj, e që nënkupton se kjo vepër penale kryhet me dashje siç definohet me nenin 
21.të KPK gjegjësisht kryesi është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe e dëshiron 
kryerjen e saj apo është i vetëdijshëm se pasoja e ndaluar mund të shkaktohet si 
rezultat  i veprimit apo mosveprimit të tij dhe e pranon shkaktimin e saj. 

 
Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme në rastin konkret nuk është 

vërtetuar dashja e të dënuarës për kryerjen e veprës penale dhe me aplikimin e 
drejt e ligjit penal, në bazë të nenit 364.pika 3.të KPPK u vendos që të lirohet nga 
akuza. 

 
Për shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesën pronësoro juridike, u 

vendos në bazë të neneve 454.par.1.dhe 463,par.3.të KPPK. 
 
 Nga këto arsye, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte e pabazuar 

dhe konform nenit 438. par.1.pika 1.të KPPK u vendos si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 

 
 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
Pml.nr. 217/2019, më 09.09.2019 

 
Proçesmbajtësi,                         Kryetari i kolegjit,  
Sherif Krasniqi        Rasim Rasimi 


