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Numri i lëndës: 2019:111328 

Datë: 28.06.2021 

Numri i dokumentit:     01930665 

 

P.nr.603/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

                

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me bashkëpunëtor profesional Sylejman Barja, në lëndën penale ndaj të 

akuzuarit: S.B., për shkak të vepres penale: Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga 

neni 332 par. 1 të Kodit nr.04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës (tutje: KPRK), sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.II.695/2017, të datës 24.10.2017, pas 

mbajtjes së shqyrtimit  gjyqësor më datë 18.03.2021, 23.04.2021 dhe 25.05.2021, në praninë e 

Prokurorit të Shtetit Bogdan Spadijer, përfaqësuesit të të dëmtuarit R.Xh., Av. Adem Vokshi, 

të akuzuarit S.B. dhe mbrojtësit të tij, Av. Predrag Milkoviq, më datë 28.05.2021 e shpalli 

publikisht, ndërsa më datë 28.06.2021 përpiloi këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I akuzuari: 

S.B., nga i ati V., e ëma S., e vajzërisë J., “data e lindjes”..., në Zubin Potok, ku edhe tani jeton, 

pensionist, i martuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal..., 

serb, shtetas i Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse, 

Nga muaji mars i vitit 2000, në mënyrë të kundërligjshme ka uzurpuar pronën e paluajtshme të 

personit tjetër, të dëmtuarit R.Xh., dhe atë: banesën e cila gjendet në Mitrovicën Veriore,  në 

sipërfaqe prej 59 m/2, të cilën pronë i akuzuari e ka uzurpuar dhe ende e shfrytëzon në mënyrë 

të kundërligjshme. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 259 

par. 1 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (tutje: KPK).  

 

Andaj, Gjykata në bazë të nenit  1, 3, 6, 11, 15, 31, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 64, të KPK-së, dhe 

nenit 365, 450, 463 të KPP-së, e:  
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GJYKON 

 

1. Dënim me burg me kusht në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale gjatë periudhës së verifikimit, në 

kohëzgjatje prej një (1) viti nga plotfuqishmëria e këtij Aktgjykimi. Dënimi me kusht do të 

revokohet nëse i akuzuari nuk e përmbush Urdhërin sipas pikës 2 të këtij attgjykimi. 

 

2. Urdhërohet i akuzuari që në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh, pas plotfuqishmerisë së ketij 

aktgjykimi, t`ia liroj pronën  si në dispozitiv të  këtij aktgjykimi, të dëmtuarit R.Xh.. 

  

3. Obligohet i akuzuari, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 50, ndërsa 

në emër të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

4. Në lidhje me kërkesën pasurore juridike pala e dëmtuar udhëzohet në kontest të rregullt 

civil juridik. 

 

A r s y e t i m 

 

Rrjedha e procedurës: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.695/2017, të dates 24.10.2017, ndaj të akuzuarit: S.B., për shkak të veprës penale: 

Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par. 1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancat e shqyrtimit gjyqësor, me datë 18.03.2021, 23.04.2021, 

25.05.2021, ashtu që në këto seanca i akuzuari S.B. nuk e ka pranuar fajësinë për veprën 

penale: Uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 332 par. 1 të KPRK-së.  Po 

ashtu, në këto seanca, janë dëgjuar dëshmitarët: R.Xh. dhe E.Xh., janë administruar provat 

materiale dhe palët kanë paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

Fjala përfundimtare e palëve:  

Prokurori i shtetit, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, gjatë shqyrtimit gjyqësor është 

vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Nga procesverbali nga 

seanca e komisionit për marrdhënie statusore të bashkësisë lokale, kombinatit “T.”, e cila është 

mbajtur më datën 14.04.1987, si pika e 3-të e rendit të ditës, është marr vendim që t`i jepet 

klubit futbollistik (tutje: KF) “T.”, në kohë të pacaktuar, një banesë 2 dhomëshe e cila gjendet 

në Mitrovicen Veriore, në sipërfaqe prej 59.19 m2, e të cilën ky klub gëzon të drejtën që të 

njëjtën ta jep në shfrytëzim. Në pikën dy të këtij vendimi përcaktohet se, kjo banesë do t`i ipet 

në shfrytëzim ish-lojtarit dhe tani njërit nga trajnerët e KF “T.”, R.Xh., si futbollist i merituar. 

Në bazë të këtij vendimi KF “T.”, përkatësisht kryesia e klubit, në seancën e 107 të saj ka marrë 

vendimin që kjo banesë, në adresën e lartcekur, t`i ipet në shfrytëzim R.Xh.. Aty është cekur se 

i njëjti banesën do ta shfrytëzoj nga data 23.09.1987, gjithashtu ceket se i lartpërmenduri është i 

obliguar që të bëjë një vendim me BVI (Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit), në Mitrovicën e 

Titos e cila i rregullon të drejtat dhe detyrimet e shfrytëzuesit. Sipas këtij vendimi, mbajtësit të 

të drejtave të pronës mund t`i revokohet e drejta e shfrytëzimit të banesës në rast të: ndërprerjes 

të mardhënies së punës në KF “T.”; me dëshiren e tij; ose, ndërprerjes së mardhënies së punës 

për shkak të cenimit të rëndë të detyrave të punës. Asnjëra prej këtyre të dyjave nuk ka 

ndodhur, pra R.Xh. nuk e ka lëshuar klubin dhe nuk ka kryer shkelje të detyrave të punës, çka 
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do të thotë se nuk ka ekzistuar asnjë bazë për revokimin e vendimit për shfrytëzimin e kësaj 

banese të marrë nga K.F. T.. Nga të gjitha të lartcekurat konsideroj se askush tjetër përveç të 

dëmtuarit R.Xh. nuk ka pasur të drejtë për shfrytëzimin e asaj banese, andaj konsideroj se është 

vërtetuar fajësia e të akuzuarit dhe i propozoj gjykatës që të veproj në përputhje me ligjin.  

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarit R.Xh., Av. Adem Vokshi, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, 

nga provat e administruara, në tërsi është vërtetuar se i dëmtuari është pronar i kësaj banese që 

është uzurpuar në mënyrë të kundërligjshme nga i akuzuari. I është bashkangjitur ndjekjes 

penale, duke i propozuar gjykatës që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit, duke e 

detyruar që ta liroj pronën, ndërsa në emër të kërkesës pasurore-juridike ka kërkuar që i 

dëmtuari të kompensohet në shumen prej 20.000 (njëzet mijë) euro, në emër të shfrytëzimit të 

banesës nga viti 2000 e deri në lirimin e saj. Në lidhje me pretendimin e të akuzuarit, se këtë 

banesë e shfrytëzon në bazë të vendimeve: Kontratës së privatizimit të banesës, të datës 

23.11.2000 dhe aneksit të kësaj kontrate, e datës 18.11.2000 si dhe vërtetimin e kombinatit T., e 

datës 20.10.2005, këto dokumente janë të pavlefshme për shkak se të njëjtat janë legalizuar nga 

një gjykatë paralele. Sa i përket padisë së të akuzuarit C.1267/2019, ka shtuar se ky është një 

tentim i pasukseshëm për ta siguruar uzurpimin, duke marrë parasysh se vendimet e Habitat-it 

janë të paapelueshme dhe nuk i nënshtrohen vlerësimit të asnjë organi dhe as gjykatës. Sa i 

përeket pretendimit se të dëmtuarit i është dhënë njoftimi për lirimin e banesës më datën 

18.03.1996 dhe revokimi i shfrytëzimit të saj me daten 24.04.1997, këto dokumente asnjëherë 

nuk kanë arritur në dorën e të dëmtuarit  dhe nuk argumentojnë faktin se i është marrë banesë 

nga posedimi i të dëmtuarit, jo vetëm se HPCC ka vendos çështjen e vendimit, dhe kjo është 

definitive, por edhe faktin se për të ja marrë të drejtën e shfytëzimit të banesës është dashur që 

kombinati “T.” të udhëheqë procedurën gjyqësore, ashtu sikurse e kanë paraparë dispozitat 

ligjore të ligjit mbi mardhëniet banesore.  

 

I akuzuari, S.B., fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim, të cilën fjalë e ka hartuar 

mbrojtësi i tij, Av. Predrag Milkoviq, dhe se këtë fjalë e ka përkrahur në tërsi. Mes tjerave ka 

theksuar se, gjatë porcedurës penale, pa asnjë dyshim është vërtetuar se i akuzuari nuk e ka 

kryer veprën penale me të cilën akuzohet dhe se në veprimet e tij nuk ekzistojnë elementet e 

veprës penale të uzurpimit të paligjshëm të pronës së paluajtshme nga neni 332 par.1 të KPRK-

së, pasi që asnjëherë nuk ka uzurpuar paligjshëm paluajtshmërinë e cekur. Këtë banesë, i 

akuzuari e ka blerë në mënyrë të rregullt nga T., përmes kontratës për blerjen e banesës, të datës 

26.07.2000, pasi “T.” më parë ka qenë pronare e banesës dhe, ajo ka qenë e lirë që të 

kontraktojë shitjen (apo disponon lirisht) në përputhje me dispozitat ligjore. Tutje, ka shtuar se, 

i dëmtuari R.Xh., ka qenë i njoftuar se si shfrytëzues i të drejtës për banim ta liroj më datën 

18.03.1996, nga personat dhe sendet, ashtu siç parashihet me kontratën për blerjen e banesës të 

lidhur në mes të dëmtuarit dhe T.. Ka shtuar se provat e prokurorisë kryesisht kanë të bëjnë me 

vërtetimin e të drejtës së pronësisë së të dëmtuarit. Sa i përket deklaratës së të dëmtuarit dhe të 

gruas së tij, të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka theksuar se gjykata nuk duhet tu jep besimin 

sepse nuk janë objektiv dhe në kundërshtim me provat materiale në shkresat e lëndës. Kjo pasi 

që, z. Xh., e mohon të ketë pasur ndonjëherë kontratë me “T.” për blerje dhe kurrë nuk është 

njoftuar për ndërprerjen e kontratës, dhe as që i kujtohet se kur e ka blerë banesën pas luftës. 

Ndërsa, gruaja e të dëmtuarit, që është dëgjuar si dëshmitare, ka deklaruar se kontratën për 

blerje e kanë arritur në vitin 1992 dhe këto kontrata janë vazhduar për 5 vite. Ndërsa me 

skadimin e kontratës më 1997, ajo nuk është vazhduar dhe atë pa bazë ligjore kanë jetuar në atë 

banesë deri në mars të vitit 2000, dhe siç thotë ajo: “askush nuk na ka thënë që ta lirojmë 

banesën”, në periudhen prej vitit 1997 deri në 2000. Nga kjo ka ardhur në përfundim se ata, 

para më shumë se 20 vjet kanë qenë bartës të së drejtës për banim dhe këtë në një periudhë të 

caktuar dhe pastaj e kanë liruar banesën. Andaj, ka theksuar se kompetent për zgjidhjen e këtij 
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problemi është vetëm Divizioni Civil i kësaj Gjykate, ngase, që të dy, kanë një bazë juridike për 

posedimin e banesës. Në fund i ka propozuar Gjykatës që të shpall aktgjykim lirues.   

 

Provat e administruara: 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, të datës 18.03.2021, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i 

dëmtuari R.Xh., i cili mes tjerave ka deklaruar se, në atë banesë ka jetuar nga viti 1977, të cilën 

e ka marrë nga KF “T.”, për shkak se ka qenë lojtar i mirë. Nuk i kujtohet nëse ka marrë ndonjë 

dokument apo se ka pasur ndonjë marrëveshje, pasi është një kohë e gjatë dhe nuk është mirë 

më shëndet. Ka shtuar se në atë banesë ka jetuar deri në muaj mars të vitit 2000, kur është 

larguar më dhunë nga 5-6 civil, për faktin se ka qenë shqiptar. Kur është larguar, derën e ka 

mbyllur me çelës, ndërsa e ka lutur fqinjin e tij, M., për t`ia gjetur ndonjë person me qëndru në 

atë banesë, deri në rregullimin e situatës. Sipas tij, aty është vendosur një serb nga Vushtrrija, i 

cili pas një kohe të shkurtë, rreth 10 ditë, i ka telefonuar të dëmtuarit për ta njoftuar se është i 

detyruar ta liroj banesën, për shkak të “Rojave të Urës”, të cilët e kanë kërcënuar edhe me 

eliminim. Pas këtij rasti, nga fqinji i tij, M. është njoftuar se në banesë është vendosur S.B.. I 

dëmtuari, ka theksuar se janë takuar me të akuzuarin, i cili ia ka sjellur disa gjësende të asaj 

banese. Pas këtij rasti nuk ka tentuar që të kthehet sepse nuk ka pasur siguri dhe është frikësuar 

për jetën e tij. Nga Habitat-i ka kërkuar që t`i lirohet banesa. Ndërsa ka mohuar se ka marr 

njoftim, më datën 18.03.1996, nga kombinati “T.” për lirimin e banesës, apo për  ndërprerjen e 

kontratës mbi qiranë.  

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, të datës 24.04.2021, në cilësinë e dëshmitares është dëgjuar 

E.Xh., bashkëshortja e të dëmtuarit, e cila mes tjerave ka deklaruar se, prej vitit 1980, kur është 

martuar më të dëmtuarin ka shkuar në atë banesë, ndërsa në posedim bashkshorti i saj ka qenë 

nga viti 1977, e cila banesë i është ndarë nga KF “T.”, me të cilën kanë pasur kontratë dhe 

vendim për shfrytëzimin e banesës. Kanë jetuar në atë banesë deri mars të vitit 2000, kur janë 

larguar nga ajo banesë për shkak se kanë qenë të kërcënuar nga persona të caktuar duke marrë 

parasysh edhe situatën ne veri. Kur janë larguar, çelësin ia kanë lënë fqinjit të tyre, M.it, duke e 

lutur që të gjejë dikend që të jetoj aty derisa të rregullohet situata. Pastaj, aty me lejen e M.it 

është futur një person, mirëpo, pas një kohë të shkurtë, ai persona i ka telefonuar, duke i 

njoftuar se është i kërcënuar dhe është larguar. Pastaj, nga fqinji i tyre e kanë kuptuar se aty 

është vendosur i akuzuari S.B., me të cilin kanë biseduar dhe i njëjti është pajtuar që t`ua sjell 

disa gjësende nga banesa. Ka deklaruar se e kanë paraqitur rastin në polici dhe në Habitat-at 

dhe e kanë lënë banesën nën administrimin e Habitat-it. Ka shtuar se kontrata e fundit për 

shfrytëzimin e asaj banese është bërë më datë 28.12.1992. Ndërsa ka mohuar se ka pranaur 

ndonjë njoftim për largim nga ajo banesë. 

 

Gjykata gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes 

faktike, janë administruar provat materiale, si në vijim: Aktvendimi i komunës së Mitrovicës - 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë nr..., i datës 18.01.2018; Certifikata e pronës në 

emër të dëmtuarit R.Xh. me nr..., e datës 09.06.2016 e lëshuar nga Agjencia Kadastrale e 

Kosovës; Kërkesa për riposedimin e pronës, e datës 20.05.2014 drejtuar Agjencisë Kosovare të 

Pronës; Ekstrakti nga Mbledhja e komisionit për çështje banesore të kombinatit “T.”, i datës 

14.04.1987; Aktvendimi te K.F “T.” nr..., i datës 03.09.1987, me të cilën kjo banesë i është 

ndarë në shfrytëzim të dëmtuarit; Kontrata mbi shfrytëzimin e banesës nr..., e datës 28.12.1992 

e lidhur në mes të RMHK “T.” dhe R.Xh.; Urdhëri i HABITAT-it, i datës 27.06.2003, Kolegji 1 

i komisionit, me të cilën aprovohet kërkesa për riposedimin  e banesës; Kontratën për 

shitblerjen e banesës nr..., e datës 01.11.2012 e lidhur në mes të Agjenicës Kosovare të 

Privatizimit dhe R.Xh.; Vërtetimi nga HPD UNMIK i datës 20.10.2005; Vendimi i dhënies në 

shfrytëzim nr..., e lëshuar nga RMHK-T.; Njoftimi i datës 18.03.1996 i lëshuar RMHK-T. nr...; 
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Shkresa nr. 01-1-2120, e datës 23.04.1998 e lëshuar nga RMHK-T.; Kontrata për shitblerjen e 

banesës me këste, e datës 26.07.2000, e lidhur në mes të RMHK-T. dhe S.B.; Aneks kontrata e 

shitblerjes nr..., e datës 28.11.2001; Padia drejtuar Gjykatës Themelore në Mitrovicë 

C.nr.1267/2019, e datës 11.12.2019 e të akuzuarit.  

 

Pas administrimit të provave, i akuzuari S.B. nuk e ka paraqitur mbrojtjen e tij, respektivisht e 

ka shfrytëzuar të drejtën e tij për tu mbrojtur në heshtje.  

 

Vlerësimi i gjykatës: 

Gjykata, pasi ka dëgjuar dëshmitarët në këtë rast, ka administruar provat materiale, pretendimet 

e palëve, gjykata ka arritur të vërtetojë se i akuzuari S.B. ka kryer veprën penale:  Pushtim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga neni 259 par. 1 të KPPK-së.  

Për gjykatën nuk ishin kontestuese faktet në vijim:  

 Se i dëmtuari R.Xh. ka jetuar në këtë banesë që nga viti 1977; 

 Se i dëmtuari banesen e kishte marr në shfrytëzim nga KF “T.”, për të cilën e ka pasur të 

drejtën e shfrytëzimit; 

 Se i dëmtuari R.Xh. në këtë banesë ka jetuar deri në muajin mars të vitit 2000, ndërsa nga 

ky vit e tutje nuk ka pasur qasje në këtë banesë; 

 Se i dëmtuari e ka pasur drejtën e shfrytëzimit edhe pas vitit 2000, të njohur përmes 

HABITAT-it;  

 Se i akuzuari nga viti 2000 e tutje e ka në posedim këtë banesë, respektivisht është duke e 

shfrytëzuar atë banesë nga ajo kohë e deri më tani;  

 Se i dëmtuari, më datë 01.12.2012 e ka blerë këtë banesë nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit;  

 Se nga data 18.01.2013, i dëmtuari të drejtën e pronësisë së kësaj banese e kishte regjistruar 

në Regjistrin e Paluajtshmërive, ku edhe i është lëshuar çertifikata e pronësisë. 

 

Këto fakte, përveç që nuk ishin kontestuese mes palëve, të njëjtat gjenin mbështetje edhe në 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor. Fakti se i dëmtuari ka jetuar në banesë nga viti 

1977, dhe se ka qenë shfrytëzues i asaj banese vërtetohet nga dokumenti – Ekstrakti nga 

Mbledhja e komisionit për çështje banesore të kombinatit T., të datës 14.04.1987 dhe 

Aktvendimi i lëshuar nga K.F T., i datës 03.09.1987, nr... me të cilën kjo banesë i është ndarë 

në shfrytëzim të dëmtuarit, ndërsa në bazë të kontratës së qirasë së banesës e lidhur në mes të 

T. dhe të dëmtuarit R.Xh., Kontrata mbi shfrytëzimin e banesës nr..., e datës 28.12.1992, 

argumentohet se i dëmtuari ka lidhur kontratë në kohë të pacaktuar për shfrytëzimin e asaj 

banese. Por as i akuzuari nuk e ka mohuar faktin se i dëmtuari ka qenë shfrytëzues i asaj 

banese nga ajo kohë e deri në vitin 2000.   

 

Faktin se i dëmtuari R.Xh. në këtë banesë ka jetuar deri në vitin 2000, vërtetohet nga dëshmia e 

dhënë nga i dëmtuari dhe dëshmitarja E.Xh. në shqyrtim gjyqësor, ku e kanë përshkruar 

mënyrën se si kanë jetuar në atë banesë deri në vitin 2000, më saktësisht deri në muajin mars të 

vitit 2000, kur janë larguar për shkak të frikës dhe situatës së sigurisë që është fakt i 

pamohueshëm për atë kohë. Në këtë pikë gjykata iu ka besuar në tërsi deklarimit të të 

dëmtuarit dhe dëshmitares, ngase deklaratat e tyre përputheshin në tërsi për mënyrën se si janë 

larguar nga banesa, por edhe për faktin se është fakt notor se në atë kohë nuk ka pasur kushtet 

të sigurisë për të jetuar në atë pjesë të qytetit. As i akuzuari nuk e ka kontestuar këtë fakt.  

 

Faktin se të dëmtuarit i është njohur e drejta e posedimit në atë banesë vërtetohet nga Vendimi 

i Garantuar, i datës 27.06.2003 i lëshuar nga Habitat – Kolegji 1 i komisioni, më të cilin është 

urdhëruar që parashruesit të kërkesës – të dëmtuarit t`i jepet posedimin në banesën e lartcekur, 
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ndërsa cilado palë që e ka uzurpuar është urdhëruar që banesën ta liroj në afat prej 30 ditësh. 

Pra, në këtë aspekt, ky organ ka vendosur vetëm sa i përket drejtës së posedimit, e që sipas 

këtij vendimi kjo e drejtë i është dhënë të dëmtuarit R.Xh., ndërsa pala që e ka pasur në 

posedim në atë kohë këtë banesë është urdhëruar që të njëjtën ta liroj brenda 30 ditëve. Këtë 

fakt nuk e ka kundërshtuar as i akuzuari.  

 

Se i akuzuari e shfrytëzon këtë banesë nga vitit 2000 e tutje, përveç që është pohuar nga i 

dëmtuari, edhe i akuzuari e ka pranuar këtë fakt, ku në fjalën përfundimtare, në lidhje me këtë 

rrethanë ka theksuar se, këtë pronë është duke e shfrytëzuar në bazë të kontratës së shitblerjes 

që e ka lidhur me “T.”. Pra, në këtë drejtim, i akuzuari e ka pohuar faktin se e shfrytëzon këtë 

banesë, nga ajo kohë, por që sipas tij, këtë është duke e shfrytëzuar mbi një bazë juridike të 

pranueshme. Edhe i dëmtuari e ka pohuaur se këtë pronë e shfrytëzon i akuzuari, ku në 

dëshminë e tij e ka pohuar faktin se edhe janë takuar me të njëjtin dhe se nga ai edhe i ka 

pranuar disa gjësende të asaj banese.  

 

Po ashtu, faktin se i dëmtuari tani është pronar i asaj banese vërtetohet nga Kontrata për 

shitblerjen e banesës nr..., e datës 01.11.2012, e lidhur në mes të Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit (tutje: AKP), si shitës, dhe R.Xh., si blerës, ku në bazë të kësaj kontrate, AKP-ja 

në bazë të Ligjit nr. 04/L-061 për Shitjen e Banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, ia 

ka shitur të dëmtuarit R.Xh. atë banesë, ngase i njëjti ka qenë bartës i të drejtës banesore. 

Prandaj, edhe në bazë të kësaj kontarte, përmes Aktvendimit të komunës së Mitrovicës - 

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë nr..., i datës 18.01.2018, të dëmtuarit i është njohur 

e drejta që kjo pronë të regjistrohet në Regjsitrin e Paluajtshmërive në emër të dëmtuarit R.Xh., 

nga ku edhe është lëshuar Certifikata e pronës në emër të dëmtuarit R.Xh. me nr..., e datës 

09.06.2016, dhe tani pronar i vetëm i kësaj banesë është i dëmtuar R.Xh.. Prandaj, gjykata në 

tërsi iu ka besuar këtyre dokumenteve ngase të njëjtat janë lëshuar nga organt shtetërore 

kompetene në fushën e drejtave pronësore, të pranueshme, të ligjshme dhe me vlerë provuese, 

sepse janë lëshuar nga organet kompetente me numër të protokollit, të vulosura dhe në 

përputhshmëri njëra me tjetrën, janë lëshuar nga organi publik kompetent dhe të gjitha këto 

raporte i referohen pronës, respektivisht banesës që është objekt i kësaj aktakuze si dhe janë 

siguruar në përputhje me dispozitat e KPP-së. Këto raporte sipas vlerësimit të gjykatës, i kanë 

provuar faktet kryesore që kanë të bëjnë me të drejtën e shfrytëzimit të asaj prone nga i 

dëmtuari dhe shfrytëzimin ilegal të saj nga i akuzuari. Ndërsa që nuk ka pasur kundërshtime 

nga ana e palëve në lidhje me ligjshmërinë, e as provueshmërinë e këtyre provave. 

 

Kontestuese në këtë çështje penale ishte fakti nëse i akuzuari e shfrytëzonte këtë paluajtshmëri 

– banesë mbi ndonjë bazë juridike apo e kishte uzurpuar.  

 

Nga analizimi i shkresave të lëndës dhe provat e administruatra, Gjykata ka ardhur në 

përfundim se i akuzuari nuk kishte ndonjë drejtë mbi bazën e të cilës e shfrytëzonte këtë 

paluajtshmëri. Pra, këtë banesë e shfrytëzonte në menyrë ilegale që nga muaji mars i vitit 2000, 

kur  i akuzuari ishte hyrë në këtë banesë në mënyrë të paligjshme dhe se të njëjtën e ka 

shfrytëzuar pa asnjë bazë ligjore.   

 

Se i akuzuari ka hyrë në posedim të kësaj banesë në mënyrë të paligjshme, respektivisht ka 

hyrë në mënyrë të dhunshme, Gjykata e ka vërtetuar nga dëshmitë e dëshmitarëve, R.Xh. dhe 

E.Xh.. Këta dy dëshmitarë, gjatë dëgjimit në shqyrtimin gjyqësorë, kanë përshkruar mënyrën 

se kujt ia kanë lënë banesën nën përkujdesje në momentin kur kanë qenë të detyruar ta 

braktisin banesën, në mungesë të sigurisë për jetë, në marsin e vitit 2000. Dëshmitari R.Xh. në 

lidhje me këtë rrethanë ka deklaruar: “kur kam dalur nga banesa e kam mbyllur me çelës dhe e 
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kam lutur fqinjin tim, M. që ta gjej një person për të qëndruar aty deri sa të rregullohet situata... 

pastaj aty është vendosur një serb nga Vushtrrija, mirëpo, pas 10 ditëve më ka telefonuar dhe 

më ka thënë se i kanë shkuar “rojet e urës” dhe e kanë kërcënuar me e liru banesën, .... pastaj 

M.i më ka treguar se aty është vendosur S.B.”. Ndërsa, dëshmitarja E.Xh., në lidhje me këtë 

rrethanë ka deklaruar: “kur jemi larguar nga banesa, çelësin ia kemi lënë një fqiu aty, M.it duke 

e lutur që të përkujdeset.....sa më kujtohet banesa është thyer nga i akuzuari, dhe këtë na e ka 

thënë fqiu jonë M.i”. Gjykata në tërsi iu ka besuar dëshmive të këtyrë dëshmitarëve në lidhje 

me këtë rrethanë. Kjo për arsye se, është fakt notor se në atë kohë nuk ka pasur siguri për të 

jetuar në atë pjesë të qytetit, nga viti 1999 e tutje. Përveç kësaj, dëshmitë e tyre ishin të qarta, të 

kuptueshme, pa kundërthënie, të rrjedhshme dhe në tërsi përputheshin me nëjra tjetrën. Përveç 

kësaj, ata posedojnë njohuri se si është zhvilluar ngjarjen ngase e kanë përjetuar vetë ngjarjen. 

Gjykata, nuk ka vërejtur ndonjë arsye apo motiv që do të shtynin të dëmtuarin dhe dëshmitaren 

për të dhënë dëshmi për ta ngarkuar të akuzuarin. Mbi këto arsye kjo gjykate i ka besuar këtyre 

dëshmive lidhur me faktin se dera ka qenë e mbyllur, ndërsa që i akuzuari nuk ka pasur çelës 

për hapjen e derës, andaj edhe nuk ka pasur mënyrë tjetër për tu futur në atë banesë, në 

mungesë të çelësit dhe autorizimit.  

 

Gjykata vëren se, në asnjë moment i akuzuari nuk e ka kontesuar faktin se ai është në posedim 

të asaj banesë ,nga ajo kohë e tutje, por që i njëjti ka pretenduar se atë e posedon në bazë të 

kontratës së shitblerjes të lidhur më datë 13.07.2000, e lidhur në mes të RMHK “T.” dhe S.B., 

si dhe ankes kontratës së datës 28.11.2001.  

 

Për gjykatën, ky pretendim i të akuzuarit është i pa qëndrueshëm, për disa arsye. 

Parasëgjithash, Gjykata i rikujton palët se kjo nuk është procedurë civile për të vëretuar 

pronësinë e njërës apo palës tjetër. Në këtë aspekt, çështja kryersore që kjo gjykata ka për 

obligim ta vërtetojë është nëse të dëmtuarit i është uzurpuar prona, për të cilën ai e ka të drejtën 

e pronësisë. Pra, kjo gjykata është kufizuar vetëm në trajtimin nga aspekti penal, duke i 

zbërthyer elementet e kësaj vepre penale dhe nëse në rastin konkret, në veprimet e të akuzuarit 

janë plotësuar këto elemente të veprës penale.   

 

Prandaj, përtej pretendimit të akuzuarit se këtë pronë e ka blerë dhe se posedimin e saj e bazon 

në bazë të punës juridike, respektivisht kontratës së shitblerjes, nga aspekti penal, për këtë 

Gjykatë, është më se i mjaftueshëm fakti se i dëmtuari e ka të drejtën e pronësisë në atë banesë, 

e drejtë kjo e fituar përmes regjistrimit të drejtës së pronësisë në Regjistrin e Paluajtshmërive, 

siç evidentohet në Cerifikatën e pronësisë të lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, fakt 

ky jo vetëm i mjaftueshmë, por edhe i pa rrëzueshëm, për të ardhur deri të konstatimi se është 

pronar i asaj banese. Andaj, duke qenë se është pronar i saj, të njëjtit i takon e drejta e 

disponimit të lirshëm dhe në mënyrë të pa penguar nga askush. Ndërsa, duke qenë se i akuzuari 

nuk e ka liruar, atëherë i njëjti, me veprimet e tij e ka penguar të dëmtuarin që ta shfrytëzoj 

pronën e tij, respektivisht banesën e tij. Në këtë mënyrë, duke qenë pronar juridik i kësaj 

banese, i njëjti ishte privuar nga mundësia që ta shfrytëzoj këtë banesë, edhe në mënyrë faktike 

nga i akuzuari. Andaj, duke qenë se është vërtetuar në mënyrë të pakontestueshme se i 

dëmtuari është pronar i paluajtshmërisë në fjalë, atëherë gjykata nuk është lëshuar në trajtimin 

nëse kontrata e shhitblerjes e lidhur nga i akuzuari me RMHK “T.”, ka qenë e vlefshme dhe 

ligjërisht në rregull. Në këtë drejtim, i akuzuari ka të drejtë që në procedurë civile, përmes 

padisë, të kërkoj realizimin e drejtës së tij që pretendon se i takon. Por, përderisa i dëmtuari 

është i regjistruar si pronar i asaj paluajtshmëri, në Regjsitrin e Paluajtshmërive, atëherë e 

drejta e shfrytëzimit në mënyrë të pa penguar i takon pronarit, pra të dëmtuarit R.Xh..   
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Nga të gjitha këto, gjykata ka ardhur në përfundim se i akuzuari në mënyrë të vazhdueshme 

nga nga muaj mars i vitit 2000, e ka shfrytëzuar këtë pronë dhe atë pa ndonjë bazë juridike, 

respektivisht në mënyrë ilegale, duke qenë se pronar i pakontestueshëm i saj është vërtetuar të 

jetë i dëmtuari R.Xh..   

 

Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar si më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi që në bazë të provave të administruara u vërtetua në mënyrë të 

pakontestueshme se në veprimet e të akuzuarit janë përmbushur të gjitha elementet e 

përgjithshme dhe të veçanta të veprës penale: Pushtim i paligjshëm i pronës së paluajtshme nga 

nenin 259 par. 1 i KPPK-së. Në këtë dispozitë është përcaktuar se: “Kushdo që në mënyrë të 

kundërligjshme e pushton pronën e paluajtshme të personit tjetër apo një pjese të saj dënohet 

me gjobë apo me burgim deri në një vit”  

 

Nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësorë, përtej çdo dyshimi, vërtetohet se i akuzuari  

kishte ndërmarr veprimet në drejtim të kryerjes së veprës penale, ashtuqë, pa ndonjë bazë 

juridike kishte hyrë në banesën në fjalë, duke u vendosur në të, dhe duke e shfrytëzuar. Po 

ashtu, gjykata gjen se, veprimet e të akuzuarit të përshkruara si me lartë, pra uzurpimi i asaj 

pronë, ka qenë haptazi i kundërligjshëm, ngase i njëjti e ka ditur se nuk është pronar i asaj 

banese, gjithashtu ka qenë në njohuri se kush ka qenë në shfrytëzim të asaj banesë, e më vonë 

edhe faktin se kush është pronar i asaj banesë, dhe se, gjykata rikujton se veprimet e të 

akuzuarit në këtë rast janë të sanksionuara me ligj si vepër penale të përcaktuara si: Pushtim i 

paligjshëm i pronës së paluajtshme nga nenin 259 par. 1 i KPPK-së, e për të cilën vepër me të 

njëjtin nen është përcakuar edhe sanksioni penale dhe atë, dënim me gjobë apo me burgim deri 

në një vit.  

 

Përveç elementeve të përgjithshme, gjykata gjen se në veprimet e të akuzuarit, janë 

përmbushur edhe elementet e veçanta të veprës penale. Kjo për faktin se i akuzuari në këtë rast 

kishte vepruar me dashje direkte, kjo për faktin se ai ishte i vetëdijshme se prona nuk ishte e tij, 

ngase nuk kishte jetuar aty asnjëherë më parë, e dinte se kush e kishte në shfrytëzim atë pronë, 

e më vonë edhe se kush është pronar i asaj banese. Pra, i akuzuari edhe pse e dinte se ajo 

pronë-banesë nuk i përket atij dhe nuk ka ndonjë bazë juridike apo ligjore, ai kishte filluar 

shfrytëzimin e saj. Po ashtu, vetë fakti se bëhet fjalë për banesë, atëherë është fakt notor se 

kemi të bëjmë me pronën të paluajtshme, e që është element i figurës së kësaj vepre penale. 

Ndërsa, që nga provat e adminstruara e të cituara më lartë, është vërtetuar se i akuzuari nuk 

ishte pronar, ndërsa që, siç ka konsatuar më lartë Gjykata, në mënyrë të pakontestueshme është 

vërtetuar se pronar i saj është i dëmtuar, çka vërtetohet në bazë të regjistrit të paluajtshmërive, 

çka do të thotë se kemi të bëjmë me pronën e të dëmtuarit.   

 

Gjykata, e ka rikualifkuar këtë vepër penale, vetë sa i përekt zbatimti të ligjit që ka qenë në fuqi 

në kohën e kryerjes, duke u bazuar në nenin 2 të KPK ku përcaktohet se ndaj kryerësit zbatohet 

ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes. Nga provat e administruara është vërtetuar se kjo 

vepër penale është kryer, pra veprimi është ndërmarr, e po ashtu edhe pasoja ka filluar që të 

shfaqet në vitin 2000,, pavarësisht se pasoja ka vazhduar gjatë gjithë kohës e deri më tani, kohë 

kur ka qenë në fuqi Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës. Ndërsa, gjykata ka gjetur se aplikimi i 

KPRK në fuqi nga vitit 2013, siç është kualifikuar në aktakuzë, nuk është më i favorshëm për 

të akuzuarin, për shkak se dënimi për këtë vepër penale është më i lartë. Kjo për arsye se sipas 

nenit 332 par. 1 të KPRK-së, kualifkim ligjor ky i prokurorisë, për këtë vepër penale është 

paraparë dënimi me gjobë ose me burgim deri në 2 vjet, për dallim nga KPK, që dënimin e ka 

parparë me gjobë ose më burgim deri në 1 vit. 
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Caktimi i llojit dhe lartësisë së dënimit: 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe renduese për matjen e dënimit ne mbështetje të nenit 64 të KPK-së. Gjykata, si 

rrethanë rënduese për të akuzuarin ka vlerësuar shkallën e përgjegjësisë penale, që gjykata ka 

vërtetuar se i akuzuari ishte i përgjegjshëm dhe përgjegjës për këtë vepër penale, i aftë për t’i 

kuptuar sjelljet dhe veprimet  e tij, veprën penale e kishte kryer me dashje direkte dhe me 

qëllim të përfitimit material për veten e tij. Gjithashtu, si rrethanë rënduese është marrë 

parasysh kontributi esencial i të akuzuarit te kjo vepër penale. Ndërsa, si rrethanë lehtësuese 

gjykata e ka vlerësuar faktin se për herë të pare ka ra ndesh me ligjin, pasi në shkresat e lëndës 

nuk ka ndonjë provë që dëshmon për ndonjë vepër tjetër penale.  

 

Shqiptimi i dënimit me kusht është i bazuar në nenin 44 të KPK-së, duke qenë se kjo vepër 

është e dënueshme deri në një vit, si dhe duke pasur parasysh faktin se gjykata ka shqiptuar 

dënim nën 2 vite, kushtet këto të parapara me rastin e shqiptimit të dënimt me kusht. 

 

Gjykata vlerëson se dënimi me burgim me kusht i shqiptuar në rastin konkret është i drejtë dhe 

i ligjshëm, në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarit, shkallën e 

rrezikshmërisë së veprës penale dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmit që i është shkaktuar 

vlerës së mbrojtur nga kryerja e kësaj vepre penale. Po ashtu, gjykata vlerëson se një dënim i 

tillë do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të ardhmën si 

dhe në rehabilitimin e tij, në parandalimin e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, në 

kompensimin e palës së dëmtuar për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale si dhe 

në shprehjen e gjykimit shoqëror në raport me veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit në shoqëri, duke ndikuar në këtë mënyrë në përmbushjen e 

qëllimit të dënimit, të paraparë në nenin 34 të KPK-së.   

 

Vendimi lidhur me kthimin e sendit: 

Gjykata si në dispozitiv të aktgjykimit, ndaj të akuzuarit, së bashku me dënimin me kusht ka 

shqiptuar edhe urdhëri për lirimin e pronës së të dëmtuarit, duke qenë se në bazë të këtij 

aktgjykimi i akuzuari eshte shpallur fajtor dhe se nga provat është vërtetuar se i dëmtuari është 

pronar i asaj banese, dhe këtë te drejtë e ka të regjistruar në Regjistrin e Paluajtshmërive. 

Andaj, në kuptimt të nenit 43 par. 3 të KPK-së, ku është përcaktuar që, në rastin e shqiptimit të 

dënimit me kusht, gjykata mund të caktojë që dënimi të ekzekutohet nëse në afatin e caktuar 

personi i dënuar nuk e kthen përfitimin pasuror të fituar me kryerjen e veprës penale, Gjykata, 

me rastin e shqiptimit të dënimit me kusht ka caktuar që në rast se i akuzuari nuk e liron pronën 

e të dëmtuari sin ë dispozitiv, në afat prej 30 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, atëherë dënimi me kusht do të revokohet dhe do të caktohet ekzekutimi i dënimit 

me burg, sin ë dispozitiv.  

 

Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike: 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata ka vendosur si në dispozitivt të këtij aktgjykimi 

dhe pala e dëmtuar është udhëzuar në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike në kuptim të nenit 463 të KPP-së. Kjo nga fakti se të dhënat e mbledhura nuk kanë 

paraqitur bazë të sigurt për gjykimin e plotë edhe sa i përket kërkesës pasurore juridike dhe se 

gjykata nuk mund që ta aprovoj kërkesën pasurore juridike duke u mbështetur vetëm në 

pretendimin e palës së dëmtuar, e cila në rastin konkret ka kërkuar kompensim në shumën prej 

20.000 euro, pa një mendim dhe konstatim më të bazuar, respektivisht pa një ekspertizë 

përkatëse, andaj gjykata të dëmtuarën e ka udhëzuar që kërkesën pasurore juridike mund ta 

realizon në kontestin civil juridik në mbështetje të nenit 463 të KPP-së. 
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Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Vendimin për shpenzimet e procedurës, sa i përket të akuzuarit Stevan Bozhocic, gjykata e ka 

marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e 

paushallit gjyqësor. Ndërsa taksa për kompensimin e viktimave të krimit, në kuptim të nenit 39 

par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 per Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 453 e 463 të KPP-së nga arsyet e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Sylejman Barja                                                                                     

                                                                                                                        _______________ 

 Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 ditëve 

nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


