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                                                 PA1.nr.1234/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, – Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Afrim Shala, kryetar i kolegjit, Shqipe Qerimi dhe Hashim Çollaku, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

zyrtarit ligjor Bajram Cacaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.S. nga Gjakova, për shkak të veprës 

penale Uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit të akuzuarit B.S., av. Ergjyment 

Barbullushi të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.201/2017 të datës 

16.08.2019 në seancën e kolegjit të mbajtur, më datë 14.12.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit B.S., av. Ergjyment Barbullushi, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, P.nr.201/2017 të datës 16.08.2019, vërtetohet. 

                                                                 A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë, me aktgjykimin P.nr.201/2017 të datës 16.08.2019, të akuzuarin 

B.S. nga Gjakova, e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Uzurpim i paligjshëm i pronës së 

paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së, për të cilën i ka shqiptuar dënim me dënim me gjobë në 

lartësi prej 1.000 (një mijë) €, të cilin dënim është i detyruar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën. Gjykata në 

bazë të nenit 46 par.3 të KPPK-së, dënimi me gjobë do të zëvendësohet me dënim burgu në kohëzgjatje 

prej 50 (pesëdhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.00 € të gjobës. I 

akuzuari është detyruar që në emër të shpenzimeve procedurale në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 

shumën prej 50 €, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 €, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. I akuzuari është urdhëruar që të 

kthej pronën e paluajtshme të uzurpuar, e cila gjendet në rrugën “...”, në Gjakovë, dhe atë ngastrën 

kadastrale me numër P... me kulturë shtëpi – ndërtesë në sipërfaqe prej 20 m2, Zona Kadastrale Gjakovë-

qytet, e cila evidentohet sipas certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme me numër UL-..., prona e 

paluajtshme të i dorëzohet të dëmtuarës F.K., në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së 
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këtij aktgjykimi, konform nenit 464 të KPP-së. E dëmtuara F.K. nga Gjakova, rr. “Vëllezërit Frashëri”, 

p.nr. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur mbrojtësi i të akuzuarit B.S., av. 

Ergjyment Barbullushi për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes të ligjit penal dhe vendimit mbi dënimin, me propozim 

që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ankesën ta aprovoj si të bazuar aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj ose 

ta anuloj dhe çështjen ta kthej në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë me propozim që 

Gjykata e Apelit në Prishtinë ankesën e mbrojtësit të akuzuarit ta refuzoj si të pabazuar. 

Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.1249/2019 datë 20.11.2019, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të 

vërtetohet. 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPP-së, dhe pas vlerësimeve të pretendimeve në 

ankesë, gjeti se: 

Ankesa është e pabazuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit me ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale duke theksuar se aktgjykimi është i kundërligjshëm 

për faktin se i njëjti nuk ka arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare me të cilin rast janë bërë shkelje 

esenciale të dispozitave procedurale, nga neni 384 par.1 nënpar.1. 12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-

së. Sipas ankesës pamjaftueshmëria si më lartë është evidente për faktin se tërë çështja mbështetet në 

deponimin e palës së dëmtuar duke i dhënë rëndësi të veçantë vetëm asaj dëshmie në kundërshtim me 

nenin 262 të KPPRK-së. Në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit thekson se nga shkaqet të ndryshme 

aktgjykimin e bëjnë të paqartë, konfuz, kontradiktorë si me provat në njërën anë po ashtu edhe me 

vetveten në anën tjetër me të cilin rast po ashtu janë bërë shkelje esenciale të dispozitave, nga neni 384 

par.1 nënpar.1. 12 lidhur me nenin 370 të KPPK-së, si dhe aktgjykimi është i kundërligjshëm edhe për 

faktin se i njëjti është marrur me shkelje esenciale të dispozitave procedurale nga neni 384 par.2 pika 2.1 

dhe 2.2 të KPPRK-së. Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë thekson se me rastin e dëgjimit të të akuzuarit në 

shqyrtimin e parafundit është bërë shkelje me mos njoftimin – udhëzimin e tij për të drejtat e tij në 

vështrim të nenit 323 të KPRK-së. Sipas ankesës konstatimin në procesverbal se kinse i akuzuari është 

udhëzuar në ato të drejta është i falsifikuar dhe për këtë arsye ai procesverbal nuk është i nënshkruar as 

nga i akuzuari as nga mbrojtësi i tij siç nuk është i nënshkruar dhe procesverbali paraprak në të cilin 

konstatohet nga ana e mbrojtjes se “refuzohet të nënshkruhet ngase është në kundërshtim me gjendjen 

faktike me zhvillimin e procedurës”. Mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë thekson se kundërthënie tjetër në 

mes të thënieve të bëra në procedurë me procesverbal paraqet fakti se në shqyrtimin e datës 14.08.2019 

kanë deklaruar se në vijim i akuzuari nuk do të deklarohet dhe do të vazhdoj me heshtje për faktin se të 

njëjtit i është bërë një presion i paparë nga gjykata dhe se ky konstatim sikurse edhe të tjerat nuk është 

futur në procesverbal dhe se gjykata në mënyrë arbitrare ka lejuar pyetjet në të cilat me këshillimin e tij i 

akuzuari ka vazhduar me heshtje dhe se është shpifje fakti se i akuzuari nuk ishte në gjendje të përgjigjet 
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në asnjë pyetje të prokurorit sikurse arsyeton gjyqtarja në arsyetimin e aktgjykimit prandaj në rastin 

konkret janë shkelur edhe të drejtat e mbrojtjes nga neni 384 par.2 nënpar.2.2 të KPPK-së. Sipas ankesës 

shkelje tjetër paraqet mos aprovimi i asnjë propozimi për nxjerrjen e provave të propozuara nga mbrojtësi 

i të akuzuarit dhe mos arsyetimin i refuzimit të tyre dhe se në këtë kontest nuk i është mundësuar të 

akuzuarit të vërtetoj faktet në favor të tij e që kjo situatë paraqet shkelje të dispozitës të nenit 9 par.1 dhe 

2 të KPPK-së përkitazi me barazinë e palëve. Në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit thekson se deklaratat e të 

akuzuarit tjetër në një aktgjykim penal, P.nr.305/13 nuk mund të jenë prova për këtë çështje penale ngase 

ato janë dhënë sipas mendimit të lirë sipas ati të akuzuari për të mbrojtur vetveten siç ka ditur ai më së 

miri në njërën anë dhe ajo deklaratë apo deklaratë të tjera në atë procedurë penale nuk mund të jenë provë 

e pranueshme nëse nuk është dhënë mundësia që ato të kundërshtohen në përmes marrjes në pyetje dhe se 

mendim të njëjtë mbrojtëse i të akuzuarit ka edhe për aktgjykimin civil C.nr.700/13 i cili edhe ashtu nuk 

është i plotfuqishëm. Sipas ankesës mbrojtësi i të akuzuarit në ankesë ka cek se gjyqtarja e çështjes në 

gjykatën e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit ka cekë kontratën mbi qiranë dhe bën pyetje se 

çfarë roli apo relevance në këtë çështje penale ka kontrata mbi qiranë e lidhur me e datën 01.05.2013 në 

mes të Z.S. dhe tani të dëmtuarës. 

Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi i gjykatës se shkallës se parë nuk përmban shkelje 

esenciale te dispozitave te procedurës penale, në të cilat thirret mbrojtësi i të akuzuarit në ankesën e tij, e 

po ashtu aktgjykimi i ankimuar nuk përmban as shkelje tjera të cilat kjo gjykatë konform dispozitave të 

nenit 394 të KPP-së i vëren çdo herë sipas detyrës zyrtare e të cilat do të kushtëzonin anulimin e tij. 

Aktgjykimi i shkallës së parë, pra edhe dispozitivi është mjaft i qartë dhe pa kundërthënie me vetveten 

dhe me faktet e cekura në arsyetim. Në arsyetim janë përshkruar në mënyrë të qartë elementet 

inkriminuese të akuzuarit që përbëjnë veprën penale për të cilën i akuzuari është shpall fajtorë në kuptim 

dispozitës së nenit 365 të KPP-së, pra mënyra se si i akuzuari ka kryer veprimet inkriminuese me datë, 

vend dhe kohë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, veprime këto që përmbajnë elementet qenësore 

të veprës penale për të cilën i njëjti me të drejtë është shpall penalisht përgjegjës dhe i është shqiptuar 

dënimi si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit me ankesë e ankimon aktgjykimin edhe për shkak të vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike duke pretenduar se gjykata e shkallës së parë nga provat e mbetura 

ligjore nuk e përshkruan gjendjen faktike reale, fshehja e provave dhe falsifikimi i gjendjes faktike 

paraqet përgjegjësi penale dhe shpërdorim të detyrës zyrtare dhe të autorizimit. Në ankesë mbrojtësi i të 

akuzuarit thekson se cila është ajo provë që e vërteton qëndrimin e të mbrojturit të tij kinse në shtëpinë 

kontestuese nga muaji prill i vitit 2013, pastaj të vitit 2014 dhe 2015, provat jo ligjore (sikurse raporti i 

policit) flasin për vitin 2016 përkatësisht 2017, ku kemi kundërthënie në mes të provave dhe dispozitivit 

të aktgjykimit në njërën anë dhe arsyetimit në anën tjetër. Sipas ankesës nga kjo dhe nga provat në 

shkresat e lëndës pa dyshim rezulton se edhe gjendja faktike është konstatuar në mënyrë të gabuar për 

arsye se përveç lëshimeve procedurale edhe provat flasin dhe paraqesin një gjendje tjetër reale faktike – 

atë të pafajësisë së mbrojturit të tij për veprën e ngarkuar penale. Në ankesë mbrojtësi i të akuzuarit 

konsideron se në aktgjykimin e ankimuar shihet se në rastin konkret nuk ka ndodhur angazhimi për 

vlerësimin e provave sipas bindjes së lirë dhe vendimi nuk ka mbështetje në kredibilitetin e të provuarit 

apo të provave por më tepër i referohet anës kuantitative.        

Ky kolegj vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet e lartcekura ankimore përkitazi me vërtetimin e 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, ngase sipas shkresave të lëndës vlerëson se edhe gjendja faktike 
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është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe se kolegji penal i 

kësaj gjykate vlerëson se në këtë drejtim asnjë fakt nuk ka ngelur në mëdyshje sikurse që pa të drejtë 

pretendohet në ankesën e ushtruar. Se i akuzuari B.S. nga Gjakova, ka kryer veprën penale Uzurpim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së si me datë, kohë dhe vend sikurse në 

dispozitivit të aktgjykimit në pa mëdyshje është vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë përmes provave 

të prezantuara në shqyrtimin gjyqësor dhe atë nga leximi i raportit të oficerit G.K. lidhur me numrin e 

rastit 2016-EA-635 të datës 07.06.2016, nga leximi i aktvendimit me nr. LRP.NR.659/12 të datës 

12.03.2013 e noterizuar te noteri SH.V. në bazë të së cilës është vërtetuar se pas vdekjes së K.K.S. 

trashëgimtar është shpallur Z.S.K. dhe atë në një të dytën pjesë ideale të njësisë P...,kulturë shtëpi në 

sipërfaqe prej 20m2, oborr në sipërfaqe prej 106 m2, në sipërfaqe të përgjithshme prej 126 m2, e cila 

evidentohet sipas Certifikatës për të derejtat e pronës së paluajtshme të Zyrës Komunale Kadastrale në 

Gjakovë, UL- ..., Zona Kadastrale Gjakovë-qytet, nga leximi i dëshmisë për pagesën e çmimit të 

shitblerje të datës 26.04.2013, nga leximi i kopjes së planit të lëshuar nga Drejtoria për kadastër  , 

gjeodezi dhe pronë me datë 08.05.2013, leximi i aktvendimit  me numër tëlëndës 473/13 e datës 

07.05.2013 e lëshuar nga Agjensioni Kadastral i Kosovës, leximi i I Certifikatës të lëshuar nga Zyra 

Kadastrale në Gjakovë e datës 05.08.2013, leximi i kontratës për shitblerjen e pa luajtshmërisë LRP  nr. 

1401/13  e datës 26.04.2013 e noterizuar te noteri SH.V., leximi i aktgjykimit të lëshuar nga Gjykata 

Themelore në Gjakovë me nr. C. Nr. 700/13 e datës 02.02. 2017, leximi i aktgjykimit të lëshuar nga 

Gjykata Themelore në Gjakovë me nr. P. nr. 305/13 e datës 08.08. 2014 leximi i ekspertizës së zonës 

kadastrale Gjakovë – qytet, parcela nr. 1179-1 e datës 07.10.2016 e punuar nga eksperti i gjeodezisë G.R., 

leximi i kontratës mbi qiranë e lidhur me datë 01.05.2013 në mes të Z.S. si qiradhënës dhe F.K. si 

qiramarrëse, nga leximi i padisë së paraqitur pranë kësaj gjykate me datë 01.11.2014 si dhe nga shikimi i 

foto dokumentacionit që gjendet në shkresat e lëndës. 

Kolegji Penal i kësaj gjykate, bazuar në provat e lartcekura ka vërtetuar se Agjensioni Kadastral i 

Kosovës ka aprovuar kërkesën e tani të dëmtuarës F.K. që ka të bëjë me bartjen  e pronësisë për ngastrën 

me numër njësia P..., pasi që gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se në të njëjtën ngastër kadastrale 

më parë posedues ka qenë K.Z.S. dhe K.M.S.. Njëherit është vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë se 

tani e dëmtuara F.K. ngastrën e lartë cekur e ka blerë nga K.M. dhe K.Z. me datë 26.04.2013, se kontratën 

për shitblerjen e paluajtshmërisë e kanë nënshkruar te noteri SH.V. dhe se e njëjta për këtë ngastër ia ka 

paguar K.Z.s vlerën prej 27.000 € (njëzeteshtatëmijë). Tani i akuzuari ka qenë i njoftuar nga ana e tani të 

dëmtuarës se e ka blerë nga pronari shtëpinë në të cilin i akuzuari jetonte me nënën e tij dhe se i njëjti me 

atë rast e ka sulmuar të dëmtuarën, prandaj ka qenë e detyruar që së bashku me bashkëshortin e saj të jetoj 

me qira ku jeton edhe sot  paguan 120 € në muaj dhe se ende nuk ka arrite të jetojë në shtëpinë e blerë më 

2013. Kolegji Penal i kësaj gjykate gjeti se tani i akuzuari edhe pse deklaron se përmes telefonit disa herë 

ka kontaktuar me K.Z. sepse ka qenë i interesuar për blerjen e shtëpisë në të cilën ka jetuar i njëjti, 

gjykatës nuk i ka ofruar asnjë provë me të cilin do të dëshmonte se është pronar i ngastrës, të cilën e ka 

blerë tani e dëmtuara. Andaj nga këto dëshmi dhe prova materiale gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në 

mënyrë të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe më të drejtë të akuzuarin e ka shpall fajtor dhe 

përgjegjës për veprën penale e cila i vihet në barrë, duke mos i falur besimin mbrojtjes së tij, ngase sipas 

vlerësimit të këtij kolegji një mbrojtje e tillë nuk është në harmoni me provat tjera të administruara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe është vetëm tendencë që i njëjti t’i shmanget përgjegjësisë penale, andaj edhe 

pretendimet ankimore në këtë drejtim janë të pabazuara. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit e ankimon aktgjykimin edhe për shkak të shkeljes së ligjit penal, duke 

pretenduar se është shkelur përkatësisht aplikuar gabimisht dhe atë në dëm të akuzuarit nga se ai është 

dashur që të lirohet nga aktakuza. Sipas ankesës gjykata e shkallës së parë ka lëshuar që të vërtetoj 

rrethanën se në rastin konkret kemi parashkrim relativ të veprës sidomos për kinse uzurpimin e vitit 2013 

dhe 2014 ndoshta edhe për perioda tjera.  

Ky kolegj vlerëson se meqë gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, drejtë 

është aplikuar edhe ligji penal kur gjykata të akuzuarin Besnik Spahia e ka shpall fajtor dhe përgjegjës për 

veprën penale Uzurpim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-së, ngase në 

rastin konkret nuk ka as rrethana të cilat përjashtojnë kundërligjshmërinë apo përgjegjësinë penale të 

akuzuarit dhe se i pabazuar është pretendimi ankimore i lartë cekur ankimor. Kolegji Penal i kësaj gjykate 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka aplikuar drejtë ligjin penal ku gjeti se në veprimin e të akuzuarit 

qëndrojnë elementet qenësore të veprës penale për të cilën është akuzuar dhe i shpallur fajtor nisur nga 

fakti që në rastin konkret koha e kryerjes së kësaj vepre penale ka vijuar dhe nuk është bërë ndërprerja e 

pushtimi të paligjshëm të pasurisë së paluajtshme dhe se kjo vepër penale hyn në grupin e veprave penale 

permanente pasi që koha e kryerjes së veprës penale zgjatë aq sa zgjatë ky pushtim i paligjshëm dhe tek 

pas ndërprerjes të këtij pushtimi faktik fillon të ecë afati i parashkrimit të kësaj vepre e jo siç gabimisht në 

këtë raste pretendon mbrojtësi i të akuzuarit që në këtë çështje kemi parashkrim relativ të veprës. 

Sa i përket vendimit mbi dënimin mbrojtësi i të akuzuarit pretendon se vendimi mbi dënimin 

është i kundërligjshëm jo vetëm për faktin se ka qenë dashur që të lirohet nga aktakuza por edhe sikurse të 

ishte fajtor dënimi është tepër i ashpër nga se nuk janë trajtuar me seriozitet dispozitat e nenit 73 dhe 74 

KPRK-së dhe kjo lartësi e dënimit nuk është aplikuar gjerë me tani as nga kjo gjyqtare dhe as nga kjo 

gjykatë. Sa i përket vendimit mbi shpenzimet e procedurës dhe të paushallit gjyqësor, këto të dyja do të 

ishin të drejta sikurse i mbrojturi i tij të ishte fajtor.  

Ky kolegj vlerëson se pretendimet ankimore përkitazi me vendimin mbi dënimin janë të 

pabazuara, ngase gjykata e shkallës së parë me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit i ka marrë 

parasysh dhe ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese për të akuzuarin dhe atë konform 

dispozitës ligjore të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së, me ç’ rast si rrethana rënduese ka vlerësuar peshën e 

veprës penale, rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, intensiteti i rrezikimit apo dëmit të vlerës së 

mbrojturi dhe motivet për kryerjen e veprës, kurse si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin ka marrë sjelljen 

korrekte në gjykatë, sjelljet e të akuzuarit para dhe pas kryerjes së veprës si dhe faktin më parë ka qenë i 

padënuar .Vlerësimin e këtillë të rrethanave relevante për matjen e dënimit pjesërisht si të drejtë dhe të 

ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë, por pavarësisht kësaj nuk ka vend për shqiptimin e një dënimi tjetër.  

ky kolegj duke pas parasysh të lartcekurat, por edhe rrethanat tjera të konstatuara dhe vlerësuara 

nga gjykata e shkallës së par, si dhe duke pas parasysh se në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit nuk 

theksohet ndonjë rrethanë e re lehtësuese e cila nuk ka qenë objekt vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë 

dhe e cila kishte me ndikuar në shqiptimin e një dënimi tjetër apo më të butë,  vlerësoj se dënimi i 

shqiptar ndaj të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë është në harmoni me intensitetin e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës të kryer penale dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si 

ekzekutor dhe se ky dënim duhet t’i shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht asaj individuale, forcimit të 

moralit të shoqërisë si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve dhe se me dënimin e shqiptuar 

kryerësi do të parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe 
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do të ndikoj në përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale. Kjo gjykatë konsideron se me 

dënimin e shqiptuar të akuzuarit nga ana e gjykatës së shkallës së parë do të arrihet edhe qëllimi i 

ndëshkimit i paraparë me dispozitat e neni 41 të KPRK-së. 

Nga sa  u tha më lartë në pajtim më dispozitën  e nenit  401 të KPP-së,  u  vendos si në dispozitiv  

të këtij  aktgjykimi. 
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