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PKR.nr.1/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI PËR KRIME 

TË RËNDA,  gjykatë e shkallës së parë penale, me trupin gjykues në përbërje me gjyqtaren  

Hysnije Gashi, kryetar i trupit gjykues, me gjyqtarët profesionistë Ibrahim Idrizi dhe Kadrije 

Goga –Lubishtani, anëtar si dhe me zyrtare ligjore Albana Ajvazi, në lëndën penale kundër të 

akuzuarve: R.O.K., për shkak të veprës penale “Falsifikim i dokumentit” ne bashkëkryerje 

nga neni 398 par. 2 lidhur me par. 1 dhe nenit 28 dhe veprës penale “Mashtrimi” nga neni 

335 par. 5 lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe te akuzuarve Rr.A. dhe E.I., per shkak te veprës 

penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 2 nën paragrafi 

2.2. lidhur me paragrafin 1 te KPRK-se, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan - 

Departamenti për Krime të Rënda, PP/I. nr. 139/15 të datës 18.11.2014, në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Arben Kadriu, të akuzuarve R.O.K. me mbrojtësin e tij me autorizim 

av.Y.H., Rr.A. me mbrojtësin e tij me autorizim av. N.N. dhe E.I.  me mbrojtësin e tij me 

autorizim av. A.I.,dhe te dëmtuarit S.V.1, R.V.1, B.V., si dhe përfaqësuesi i tyre me 

autorizim Av. V.A.  pas mbajtjes së shqyrtimit të hapur gjyqësor me datat 01.09.2016, 

07.10.2016, 11.11.2016 dhe 08.12.2016, mori dhe shpalli publikisht, ndërsa me dt. 16 janar 

2017, përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit: 

R.O.K. , nga i ati O.  dhe ëma Z.  e vajzërisë L. , data e lindjes....,  në fsh. ..........., me 

vendbanim në Gjilan , rr. “.................”  nr ..........., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i 

martuar baba i katër  fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike.  

RR.A. , nga i ati A.  dhe e ëma M.  e vajzërisë P.  data e lindjes....,ne fsh. ............, me 

vendbanim në fshatin ..........., komuna e ............, shqiptar , Kosovar, i punësuar si zyrtar ne 

kadastër , me përgatitje te larte shkollore, me gjendje te mesme ekonomike, i martuar.   
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E.I., nga i ati A.dhe e ëma A.  e gjinisë H., data e lindjes...,  në .........., ku edhe jeton 

ne rrugën ............, nr .......,  shqiptar, Kosovar, i punësuar si zyrtare ne Gjykatën Themelore 

ne .......... , me përgatitje te larte shkollore, me gjendje te mesme ekonomike, i martuar.  

           I pandehuri R.O.K.: 

ESHTE FAJTOR 

 Sepse me dt. 29.05.2012, ne Gjilan, me dashje dhe me qellim te përfitimit te 

kundërligjshëm te dobisë pasurore per vete, ne bashkëkryerje me te pandehurin F.R., kane 

përpiluar dhe me dije kane përdorur dokumente te falsifikuar, edhe atë mbi shiteblerjen e 

paluajtshmerisë, ne atë mënyre qe edhe pse kane qene ne dijeni se personi R.D.V. kishte 

vdekur, te njëjtit e përpilojnë kontratën, te cilën si shitës e cekin te ndjerin R.D.V., ndërsa si 

blerës i pandehuri R.O.K., e po ashtu ne vend te numrit personal real te letërnjoftimit te te 

ndjerit i cili është ..................., shënojnë numrin e rrejshëm ..................., ashtu qe bashkërisht 

shkojnë ne Gjykatën Themelore (ish komunale) ne Gjilan me një person N.N, ku përmes 

zyrtarit per vërtetimin e kontratave  arrin ta vërtetojnë kontratën e përmendur , duke 

nënshkruar ne librin e gjykatës edhe i pandehuri F.R., kinse si mexhenik, e me pas i 

pandehuri R.O.K. e bart paluajtshmerinë e te ndjerit R.D.V. ne emrin e tij pranë Zyrës 

kadastrale ne Novobërdë, te cilën paluajtshmerinë ua shet personave te trete, me çka te 

dëmtuarve – trashëgimtareve ligjor S.V.1, D.V., S.V.2, R.V.1, B.V. iu shkakton dem pasurore 

ne vlere prej 120.000Euro. 

- me kete ne bashkëkryerje ka kryer veprën penale “Falsifikim i dokumentit” nga neni 

398 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 te KPRK-se. 

                                                         II. 

Me date 08.06.2012, me ane te paraqitjes se rreme te fakteve apo duke i fshire faktet, 

me qellim te përfitimit te kundërligjshëm te dobisë pasurore per vete ose per ti shkaktuar dem 

material personit tjetër, e mashtron te dëmtuarin A. I. duke e nxitur te njëjtin te veproj ne dem 

te pasurisë se tij, ne atë mënyrë qe pasi e regjistron paluajtshëmrinë e te ndjerit R.D.V. ne 

emër te tij pranë Zyrës kadastrale ne Novoberde, ia shet te dëmtuarit parcelën me numër 

00987-0,00986-0,01253-0,01287-0,01290-0,01300-0 dhe 01305-0 për çmimin prej 9000 

euro, me ç’rast përpilojnë kontrate te shitblerjes dhe te njëjtën e vërtetojnë ne Gjykatën 

Themelore (ish komunale) ne Gjilan, ndërsa trashëgimtarët ligjor-djemtë e te ndjerit R.D.V. 
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,edhe  ate S.V.1, D.V., S.V.2 , R.V.1 dhe B.V., i dëmton per pasurinë e tyre ne vlere prej 

120.000Euro. 

- me kete ka kryer veprën penale “Mashtrimi” nga neni 261 paragrafi 2 te KPK-së. 

Gjykata ne baze te dispozitave te nenit 4, 7, 17, 21, 41, 45, 73, 74, 75, 76 dhe 83 te 

KPRK-se dhe nenit 63 te KPP-se  

CAKTON 

Për veprën penale në pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 8/tetë/muajve.  

Për veprën penale në pikën 2 të dispozitivit të këtij aktgjykimi, dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej  1/një/vit e 6/gjashtë/muaj. 

Ashtu që në bazë të nenit 80 par.1 dhe 2 nënpar.2.2 të KPK-së i 

SHQIPTON 

DËNIM UNIK BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ 2/DY/VJETËVE, në të 

cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej datës 17.11.2015 deri me 

22.02.2016 dhe arrest shtëpiak prej datës 22.02.2016  deri më datën 08.06.2016. 

Te dëmtuarit: S.V.1, D.V., S.V.2, R.V.1, B.V., A.I. për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike udhëzohen ne kontest civil. 

Obligohet i akuzuari qe ne emër te paushallit gjyqësor te paguaj shumen prej 

100 euro, ne afatin prej 15 ditesh pasi qe aktgjykimi te merr formën e prere nen 

kercnimin e ekzekutimit me dhune. 

II 

Konform nenit 363 te KPRK-se: 

                                               

REFUZOHET AKUZA 

Ndaj të pandehurit Rr A.: 
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Sepse ne zyrën e kadastrit ne ............., ne cilësinë e zyrtarit te kadastrit duke 

shfrytëzuar detyrën apo autoritetin e tij zyrtare, me qellim te perfitimit te çfarëdo dobie per 

vete apo per personin tjetër, qe ti shkaktoj dem personit tjetër, me dashje ka shkelur detyrat e 

tij te domosdoshme te përcaktuara me ligj, ne atë mënyre qe pa plotësuar kërkesën me shkrim 

per tu pajisur me flete poseduese dhe pa vërtetuar identitetin e personit i cili ka kërkuar nje 

dokument te tille qofte përmes letërnjoftimit apo përmes autorizimit i njëjti me date 

08.05.2012 lëshon certifikatën me numër 59 dhe atë pas përfundimit te orarit te punës, 

saktësisht ne ora 04:17:47 PM ndërsa me datën 29.05.2012 lëshon dhe plotëson dokumentin 

qe ka te beje me vërtetimin se ne planin urbanistik nuk është i përfshirë pasuria e paluajtshme 

e shitësit dhe se Drejtorati  i Urbanizmit nuk është i interesuar per blerjen e pasurisë sipas 

fletës poseduese UL-72403017-00059, Zona Kadastrale Makresh i Eperm, ku si pasoje vije 

deri te tjetërsimi i palujtshmerise se te dëmtuarit-tani te ndjerit R.D.V.. 

Me të cilën do të kryente veprën penale  “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

nga neni 422 paragrafi 2 nën paragrafi 2.2. lidhur me paragrafin 1 te KPRK-se 

         -  meqë Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare është tërhequr nga akuza për  

veprën penale Keqperdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 2 

nënparagrafi 2.2 lidhur me paragrafin 1 te KPRK-se. 

  I pandehuri E.I.: 

Me date 30.05.2012, ne Gjykatën Themelore (ish komunale) ne .........., ne cilësinë e 

referentit per vërtetimin e kontratave, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin e tij zyertar, 

me qellim te përfitimit te çfarëdo dobie per vete apo per personin tjetër,  apo qe ti shkaktoj 

dem personit tjetër, me dashje ka tejkaluar kompetencat dhe ka shkelur detyrat e tij te 

domosdoshme te përcaktuar me ligj, ne atë mënyrë qe pa verifikuar mire dokumentacionin e 

nevojshëm lidhur me vërtetimin e kontratës se shitblerjes si dhe pa bere ne mënyrë ligjore 

vërtetimin e identitetit te shitësit, pasi qe ne kontrate figuron numri personal i shitësit 

................... ndërsa ne librin zyrtar është evidentuar numri 137529, e po ashtu duke mos 

konstatuar fare se personi i evidentuar si shitës ne kontraten e shitblerjes ne rastin konkret i 

ndjeri R.D.V. , është analfabet dhe ne vend te nënshkrimit i njëjti do te vendos shenjen e 

gishtit, i pandehurit te pare R.O.K. qe te beje bartjen e paluajtshmerisë se te ndjerit R.D.V. ne 

emrin e tij pranë Zyres kadastrale ne Novobërdë dhe me këtë iu shkakton dem te dëmtuarve- 

trashigimtareve ligjor S.V.1, D.V., S.V.2, R.V.1 dhe B.V., ne shumen prej 120.000Euro. 
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Me të cilën do të kryente veprën penale  “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” 

nga neni 422 paragrafi 2 nën paragrafi 2.2. lidhur me paragrafin 1 te KPRK-se 

 

meqë Prokurori i Shtetit në fjalën përfundimtare është tërhequr nga akuza për 

veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 2 

nenparagrafi 2.2 lidhur me paragrafin 1 te KPRK-se.  

Shpenzimet sa i përket pjesës II të këtij aktgjykimi bien në barrë të mjeteve 

buxhetore të kësaj Gjykate. 

A r s y e t i m i 

1. Historiku i procedurës  

Prokuroria Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, ka paraqitur 

aktakuzën PP/I.nr.139a/2015 të datës15.12.2015, kundër të akuzuarve R.O.K., për shkak të 

veprës penale ne bashkëkryerje “Falsifikim i dokumentit” nga neni 398 par. 2 lidhur me par. 

1 dhe nenin 31 te KPRK-se dhe veprës penale “Mashtrimi” nga neni 335 par. 5 lidhur par.1 te 

KPRK-se dhe te pandehurve Rr.A. dhe E.I. per shkak veprës penale “Keqpërdormi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 par. 2 nën par. 2.2 lidhur me par. 1 te KPRK-se 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda, duke vepruar sipas 

kësaj aktakuze, caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me dt.29.01.2016, në të cilin shqyrtim 

të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm për të gjitha akuzat, e që u vazhdua me shqyrtimin 

gjyqësor të cilat u mbajtën me dt. 01.09.2016, 07.10.2016, 11.11.2016 dhe 08.12.2016, kurse 

Prokurori i Shtetit Arben Kadriu për te akuzuarin R.O.K. mbeti pranë aktakuzës duke i 

propozuar Gjykatës që të akuzuarin ta shpalle fajtor dhe t’i shqiptohet dënim për veprat 

penale ne bashkëkryerje falsifikim i dokumentit nga neni 398 par. 2 lidhur me par. 1 dhe 

nenin 31 te KPRK-se dhe veprës penale mashtrimi nga neni 335 par. 5 lidhur par.1 te KPRK-

se. 

Mirëpo Gjykata bazuar në nenin 360 par. 2 të KPP-së sipas detyrës zyrtare ka bërë ri 

cilësimin e veprës penale nga vepra penale Mashtrimi që parashihet me neni 335 par. 5 lidhur 

me par. 1 të KPRK-së në veprën penale Mashtrimi që parashihet me nenin 161 par. 2 të KPK-
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së, me që ky kod penal ka qenë i aplikueshëm në kohën e kryerjes së veprës penale dhe është 

më i favorshëm për të akuzuarin.
1
 

Per te akuzuarit Rr.A. dhe E.I., prokurori ka hequr dore nga aktakuza me arsyetim se 

nuk është vërtetuar dashja për kryerjen e veprave penale te cilat ua ka vene ne barre akuza.
2
 

2. Mbrojtja e të akuzuarit 

I akuzuari R.O.K., në fillim të shqyrtimit gjyqësor nuk ka pranuar fajësinë për veprën 

penale sipas aktakuzës, duke shtuar faktin se F.R. e ka njohur dy-tre vite me pare dhe i njëjti i 

ka treguar se  dëshiron qe ta blejë një toke në Makresh te Epërm , me një çmim aty diku rreth 

10.000 euro, me tej ka shtuar se F.R. kishte biseduar me telefon me një shitësin  serb dhe 

gjate bisedës  ishin  marrë vesh me shitësin serb qe ta blej at prone  me  çmimi prej  9800, 

euro . Pastaj  se bashku F.R.  kishin  shkuar tek,  Dheu i Bardhe e kanë marre shitësin serb 

dhe kane shkuar tek shtëpia e tij ne fsh. ................. dhe se bashku qe te tre me automjet kane 

shkuar Fsh .............. , ku shitësi iu ka treguar parcelat dhe pastaj kane shkuar ne Komune ku i 

akuzuari ka qëndruar ne automjet, ndërsa F.R. me shitësin e kane nxjerrë fletën poseduese, 

pastaj ka shtuar se pas një jave kane shkuar ne Gjykatën Komunale ne Gjilan se bashku me 

F.R. dhe shitësin e kane vërtetuar kontratën tek zyrtari i Gjykatës dhe i  akuzuari R.O.K.  

pagesën  ia ka bere shitësit  ne korridorin e Gjykatës Komunale ne Gjilan dhe te hollat ia ka 

dhënë ne dore, me tej ka deklaruar se personi zyrtar i gjykatës nga i akuzuari ka kërkuar 

letërnjoftimet, kontratën dhe fletë posedimet, sa i përket shitësit serb ka deklaruar se me te 

nuk ka biseduar shume por e ka përshkruar si një person me trup te shkurtër, i plote dhe sipas 

mendimit te tij ka qene i moshës 70 vjeçare, pastaj ka shtuar se pas vërtetimit te kontratës ne 

Gjykatë, e ka bartur pronën ne emër te tij dhe një pjese ia ka shitur A.I. dhe pjesët tjera firmës 

“............”, kurse sa i përket veprës penale mashtrimi deklaron se i njëjti nuk e ka mashtruar 

askënd, por, ka qene i mashtruar nga F.R., po ashtu ka shtuar se ne vitin 2012 ka qene i pa 

pune dhe te hollat per blerjen e kësaj parcele i ka marrë nga vëllai i tij.    

 

 

3. Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

                                                 
.Shih nenin 161 par. 2 të KPK-së 
2 Shih fjala përfundimtare e Prokurorit të shtetit dhënë në shqyrtimin gjyqësor të dt. 08.12.2016  
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Pasi që të akuzuarit nuk kanë pranuar fajësinë për veprat penale sipas kësaj akuze, 

Gjykata ka bërë paraqitjen e provave dhe pas vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i 

ndërlidhur reciprokisht njërën me tjetrën, në kuptim të dispozitës së nenit 361 par. 1 dhe 2 të 

KPPK-ës, vërtetoj gjendjen faktike të përshkruar hollësisht në dispozitivin e këtij aktgjykimi: 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar përmes provave të prezantuara në 

shqyrtimin gjyqësor dhe atë: 

- pjesërisht nga mbrojtja e vet të akuzuarit; 

- nga deklarata e te dëmtuarve: S.V.1, D.V., S.V.2, R.V.1, B.V., A.I.; 

- vendimi mbi caktimin e masës së përkohshme i dt. 05.02.2015, i lëshuar nga Gjykata 

Themelore në Gjilan dega në Novobërdë, C. Nr. 3/2015,  

- kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë të datës 25.09.2012, ku shitës është 

R.D.V., ndërsa blerës është R.O.K., ku në vend të nënshkrimit të shitësit, janë të vendosura 

shenjat papilare të gishtit, e vërtetuar në Gjykatën Komunale në Gjilan me nr. 3650/12; 

- certifikata mbi të drejtat e pronës e dt. 20.05.2012 Gjilan, me numër rendor 3650,  

- certifikata e vdekjes në emër të R.V.2, e lëshuar me dt. 24.09.2013, Komuna Qupri, 

ku është konstatuar se E.V.2, ka vdekur me dt. 13.03.2002; 

- vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm, Kadastrit, Mbrojtës dhe mjedisit të 

datës 29.05.2012, me të cilin vërtetohet se në planë urbanistik nuk është përfshirë pasuria e 

paluajtshme e R.D.V.; 

- deklarata e F.R.t e datës 29.05.2012, ku ka deklaruar që nuk është i interesuar për të 

blerë patundshëmërinë e cila është e evidentuar R.D.V. 

- kopja e planit, 

- foto dokumentacioni,  

- kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmërisë e lidhur me dt. 16.07.2012 në mes të A.I. 

si shitës dhe Xh.H. si blerës,  

4.Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 
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Fillimisht, Gjykata vlerëson si të vërtetuara dhe të pakontestueshme faktet si në vijim: 

- se me dt. 08.05.2012 në zyrën e kadastrit  në Novobërdë, është nxjerrë fleta 

poseduese, certifikata me nr. 59 për parcelën e evidentuar në emër të R.D.V. në fsh. Makresh; 

- se me dt. 29.05.2012 është përpiluar kontrata në mes të R.D.V. – si shitës dhe 

R.O.K. si blerës; 

- Kontrata e përpiluar është vërtetuar më pas në Gjykatën Komunale në Gjilan me dt. 

20.05.2012 nr. 3650 

- me dt. 16.07.2012, është lidhur kontrata mbi shitblerjen e paluajtshmrisë në mes të 

A.I. si shitës dhe Xh.H. si blerës,  

 Faktet që u potencuan më lartë, padyshim se janë fakte të rëndësishme dhe këto 

vërtetojnë se i akuzuari ka kryer veprën penale falsifikimi nga fakti se i akuzuari me dashje 

ka pregadutur falsifikimin e dokumenteve dhe atë kontratën me numër pastaj të njëjtën e 

vërtetuar   pranë Gjykatës Komunale në Gjilan dhe qëllimi i tij ka qenë që komplet pasurinë e 

tani të ndjerit R.D.V. ta qet në emrin e tij, ta bëj bartjen dhe më pas komplet këtë pasuri e ka 

shitur dhe kundërligjshëm është pasuruar ku si  pasojë  e këtij  veprimi  kanë pësuar  dëme 

shumë persona.  

 Si pasoje e këtij falsifikimi ka dal edhe vepra penale të përshkruar në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi . Gjykata konstatoi se në veprimet e të akuzuarit R.O.K. 

formësohen të gjitha tiparet e veprës penale mashtrimit nga neni 361 par. 2 të KPK-së, për 

faktin se i akuzuari me paraqitjen e fakteve të rrejshme, me qëllim të përfitimit pasuror të 

kundërligjshëm, ka krijuar bindjen dhe besimin tek i dëmtuari A.I., i cili më parë e kishte 

falcifikuar, me numër 3650/12, të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Gjilan, , duke ia 

ndryshuar edhe numrin e letërnjoftimit të shitësit edhe pse e ka ditur se shitësi R.D.V. kishte 

vdekur, për të arritur qëllimin e tij të mashtrimit e cila kontratë  dhe pse  shitësi ka qenë i 

nacionalitetit serb është përpiluar vetën ne gjuhën  shqipe, ashtu që   e ka bindur të dëmtuarin 

A.I. që të veproj në dëm të pasurisë së tij, duke i shitur disa pjesë të kësaj parcele. 

 Nga deponimi i dëshmitarit S.V.1 është vërtetuar se babai i tij është quajtur R.V.2 

dhe shkurtimisht i kane thënë R.D.V. dhe i njëjti ka vdekur me datën 13.03.2002, deri ne vitin 

1999 se bashku me babain e tij dhe vëllezërit e tij kane jetuar ne fshatin ..................... ne 
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Komunen e Novobërdës dhe pas vdekjes se babait nuk kane shitur as nuk kane autorizuar 

askënd qe ne emër te tyre te shet pasurinë e tyre te përbashkët.  

 Deshmitari B.V. deklaron se babai i tij është quajtur me tre emra R.V.2, R.V.2 dhe 

R.V.2. dhe se ky është i njëjti person dhe se emri i gjyshit te tij është D., babai i tij ne emër te 

tij ka pasur (7) shtate hektar e gjashtëmbëdhjetë (16) ari pasuri ne fshatin ............. ......, 

Komuna e  Novoberdes  dhe këtë pasuri nuk e ka shitur asnjeri nga vellezerit dhe nuk e kane 

autorizuar askënd per ta shitur mirëpo disa fshatare e kane pyetur se a e keni shitur pasurinë 

pasi që kishin dëgjuar se prona e tyre ishte shitur. 

Po ashtu i dëmtuari- dëshmitari R.V.1 ka deklaruar se është i biri i R.V.2 por ne disa 

dokumente babai i tij është i shënuar si R.V.2 e ne disa te tjera si R.D.V. i cili ka vdekur  ne 

vitin 2002 dhe pas vete ka lene pese djem, i ka pasur edhe tri vajza por ato kane vdekur te 

vogla, me tej dëshmitari ka deklaruar se ne fshatin ........... ka jetuar deri ne vitin 2011 pasi që 

ka punuar si mësues ne ketë fshat dhe këtë vit ka dalur ne pension po ashtu ka deklaruar se ne 

vitin 1999 e ka braktisur shtëpinë e tij dhe ka banuar afër shkollës ku edhe ka punuar po ashtu 

ka deklaruar se babai i tij ka lënë pasuri rreth 8 hektareve dhe se për këtë tjetërsim te pasurisë 

kam kuptuar kur kam kërkuar fletën poseduese dhe kam kuptuar se pasuria e babit te tyre nuk 

është ne emër te tij me tej ka deklaruar se pasurinë e tyre nuk e kane shitur as nuk e kane 

autorizuar askënd per ta shitur, deklaron se personin R.O.K. nuk e njeh dhe se i njëjti nuk 

është paraqitur për ta blere pasurinë e tyre po ashtu edhe babai i tyre kur  ka qene gjalle dhe 

nuk e ka autorizuar askënd qe ta shet këtë pasuri. 

 

 Përfaqësuesit të dëmuarve S.V.1, R.V.1, B.V.,  Av. V. A., në fjalën përfundimtare e ka 

përkrahur fjalën përfundimtare te prokurorit të shtetit duke shtuar duke shtuar se  ne mënyre 

të pa ko,  meqë i pandehuri me dashje ka lidhur kontratë   me person të imagjinueshëm dhe i 

njëjti e përpilon në gjuhen shqipe edhe pse shitësi është i nacionalitetit dhe nuk është i njohur 

me përmbajtjen e kontratës , në kontratë nuk ka as vend as datë të përpilimit të tij , nuk ka 

prova për pagesën e çmimit e cila edhe ashtu është mizërie me sipërfaqen e pronës , e që të 

gjitha këto flasin për mbin dashjen direke të akuzuarit që ka krye veprat penale të cilat i vihen 

ne barrë dhe si pasoj e kësaj vepre penale  janë shumë persona të dëmtuar,  ka propozuar 

kthimin e pasurisë po ashtu ka  parashtruar kërkesën pasurore juridike per të dëmtuarit:  

S.V.1, D.V., S.V.2, R.V.1, B.V., në shumë prej 120.000,-euro. 
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 Nga deponimi i te dëmtuarit – A.I. konstatohet se me te akuzuarin R.O.K. është 

takuar ne zyrën e gjeldetit , dhe i njëjti ka qene i interesuar per ta blere një parcele dhe aty 

janë marre vesh  me të akuzuarin R.O.K. që i njëjti ta blej nje parcele , prej  87 ari , ne  

Fshatin Makresh te Eperm në  Komunën  Novoberde, e që  kjo parcele ka qene kryesisht 

livadh dhe male. Ne momentin kur ka bere pazar per blerjen e tokës  prezent ka qenë  vetëm i 

akuzuari R.O.K., po ashtu ka shtuar se sa i përket mashtrimit qe i ka bere R.O.K. ka dëgjuar 

pasi qe e kane ftuar policia per te dhënë deklarate. 

 Nga deponimi i dëshmitarit  F.Sh. është vërtetuar fakti se i kujtohet data 13.11.2015 

kur ka blere nje parcele prej 4 hektarësh nga F.R. dhe vlera e sipërfaqes ka qene aty rreth 

14.500 Euro dhe ne momentin kur e ka blere atë pasuri nuk ka dyshuar per ndonjë parregullsi 

lidhur me atë prone pasi qe ka menduar se çmimi i shitjes ne atë kohe ka qene çmim i tregut, 

me tej deklaron se nuk ka pasur njohuri se pronën te cilën e ka blere nga F.R. ka qene prone e 

R.O.K. mirëpo këtë e ka kuptuar kur i akuzuari R.O.K. ia ka prezantuar aktvendimin mbi 

ndalimin e patundshmërisë      

Gjykata vlerëson duke u bazuar në faktin se këto dëshmi janë përkitazi me faktet të 

njëjta, andaj të njëjtat do t’i vlerëson bashkërisht, për më tepër dëshmitë e tyre janë po thuajse 

identike me njëra tjetrën porse këto dëshmi megjithatë janë të besueshme dhe objektive për 

më tepër këto dëshmi janë të ngjashme me njëra tjetrën dhe e plotësojnë njëra tjetrën, porse, 

nuk është gjetur asnjë rrethanë as objektive e as subjektive që do ta dëmtonte besueshmërinë 

e këtyre dëshmitarëve. 

Disa nga theksimet e dëshmitarëve nuk kontestohen as nga vet i akuzuari. 

 Gjykata me kujdes të veçantë ka vlerësuar provat materiale përkatësisht kontratën 

për shitblerjen e paluajtshmerisë e datës 29.05.2012 ne te cilën si shitës e ka cekur personin 

me emër R.D.V. edhe pse ka qene ne dijeni se personi R.D.V. kishte vdekur ndërsa si blerës i 

pandehuri R.O.K., po ashtu ne vend te numrit personal real te letërnjoftimit te te ndjerit i cili 

është ................... shënojnë numrin e rrejshëm ....................poshtu kontarata ka qene e 

përpiluar vetëm në gjuhën shqipe edhe pse shitësi ka qenë i nacionalitetit serb. 

 

5.Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit  
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Mbrojtja e të akuzuarit gjatë procedurës hetimore e po ashtu edhe në fazën e 

shqyrtimit gjyqësor është përqendruar në paraqitjen e mbrojtjes së tij se nuk e ka kryer veprën 

penale në fjalë, por megjithatë në mbrojtjen e tij i akuzuari nuk e ka mohuar faktin  se 

kontratën e shitblerjes se paluajtshmerisë , ka vërtetuar në Gjykatën Themelore ne Gjilan e 

cila pasuri ka qene  në emër të  te ndjerit R.D.V. pastaj këtë pasuri  e qet ne emër te tij dhe 

komplet e ka shitur por ka mohuar faktin se së bashku me F.R. e kane përpiluar këtë kontrate 

po ashtu i akuzuari takimin me shitësin e parcelës ne Gjykate e përshkruan ne mënyrë te 

thjeshte si një person ne moshe te shtyrë rreth te shtatëdhjetave e ne fakt nga te dhënat ne 

kontratën e shitblerjes dhe nga letërnjoftimi i shitësit R.D.V.  rezulton se i njëjti ka lindur ne 

vitin 10.08.1915 qe i bie te këtë qene aty rreth moshës 97 vjet poshtu fakti se shitësi ka qenë i 

nacionaliteti serb kontrata ka qenë e përpiluar vetëm në gjuhën shqipe   po ashtu per kundër 

faktit se ka blere një pasuri shume te madhe i njëjti nuk mund ta përshkruan shitësin e as qe 

nuk ka pasur kohe qe te  bisedoj  me te , po ashtu pasi regjistron  paluajtshmerinë e te ndjerit 

R.D.V. ne emër te tij pranë zyrës kadastrale ne Novoberde  tërë pasurin e shet ku një pjesë  ia 

shet te dëmtuarit A.I. ne çmim prej 9000 Euro.     

Andaj të gjitha këto fakte të lartcekura në unitetin e tyre demantojnë pa as edhe një 

dyshim se as që bëhej fjalë se i akuzuari nuk e ka përpiluar dhe me dijenie e ka përdorur 

dokumentin e falsifikuar dhe atë kontratën mbi shitblerjen e paluajtshmerisë 

6.Vlerësimi i tezës së mbrojtësit të të akuzuarit 

Duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit, të paraqitur në fjalën 

përfundimtare, i cili ka pretenduar se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer këtë vepër 

penale dhe ka propozuar lirimin e tij nga aktakuza, duke cilësuar dëshmitë e dëshmitarëve - të 

dëmtuarve si dëshmi të pasakta dhe të pavërteta.  

          - Gjykata vlerëson se pretendimet e mbrojtësit të të akuzuarit janë të paqëndrueshme 

nga arsyetimi që do të paraqitet si më poshtë, se dëshmitarët – të dëmtuarit S.V.1, D.V., 

S.V.2, R.V.1, B.V., A.I.  megjithëse ishin edhe të dëmtuar paraqitën dëshmi tërësisht 

objektive dhe reale, për më tepër dëshmitë e tyre janë elaboruar hollësisht edhe në pjesën e 

epërme të këtij aktgjykimi, por megjithatë këto dëshmi janë të besueshme vërtetohet edhe 

përmes vet mbrojtjes së të pandehurit të cilët nuk kontestojnë shumicën e fakteve që pohojnë 

edhe dëshmitarët. 
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- Gjykata e sheh të nevojshme që të trajtoj edhe pretendimin tjetër të mbrojtësit 

përkitazi me faktin se nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprat penale ne  

bashkëkryerje falsifikim i dokumentit nga neni 398 par. 2 lidhur me par. 1 dhe nenin 31 te 

KPRK-se dhe veprës penale mashtrimi nga neni161 par. 2 të KPK-së. 

- Po ashtu edhe deponimet e mbrojtësit se i akuzuari R.O.K. nuk ka qenë në dijeni se 

shitësi R.D.V. kishte vdekur nuk qëndrojnë për faktin se sipas certifikatës së vdekjes së dt. 

24.09.2013, është konstatuar se R.V.2, ka vdekur me dt. 13.03.2002, po ashtu fakti se ngastra 

e shitur është udhëhequr në emër të babait të të dëmtuarve - R.V.2 por, në emër të R.D.V., ky 

fakt është vërtetuar nga deklarimi i të dëmtuarve S.V.1, D.V., S.V.2, R.V.1, B.V., ku është 

vërtetuar se R.D.V. është identifikuar me tre emra dhe atë R.D.V., R.V.2 dhe R.V.2. 

Si dhe pretendimin tjetër i mbrojtësit të të akuzuarit se i njëjti nuk ka kryer veprën e 

falsifikimit të dokumentit me që nuk ka ndryshuar dokumentin origjinal me qëllim të 

shfrytëzimit të tij, nuk ka ndryshuar ose nuk ka përdorur dokumentin e falsifikuar, nuk 

qëndron pasi edhe nën pretendimin që i njëjti nuk e ka përpiluar personalisht, Kodi Penal i 

Republikës së Kosovës, parasheh që për tu plotësuar figura e veprës penale falsifikimi i 

dokumentit, nuk është patjetër që të përpilohet vetëm dokumenti edhe vetë përdorimi i 

dokumentit të falsifikuar përbën falsifikim të dokumentit “me dije përdor dokumentin e 

falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal”.
3
 Megjithëse ky pretendim fare nuk qëndron edhe 

nga fakti se edhe me përpilimin e kontratës së shitblerjes, ku si shitës e cek të ndjerin R.D.V., 

ndërsa si blerës i pandehuri R.O.K., ku në vend të numrit personal real të letërnjoftimit të të 

ndjerit, i cili është ...................., shënojnë numrin e rrejshëm ..................., kontrata është 

përpiluar vetëm në gjuhen shqipe ku shtësi ka  ka qenë i nacionalitetit serb  dhe po të njëjtën 

kontratë arrijnë ta vërtetojnë në Gjykatën Komunale në Gjilan. 

Ndërsa sa i përket pretendimit të mbrojtësit lidhur me veprën penale II të dispozitivit 

të aktakuzës, mbrojtësi konteston vlerën e dëmit, me pretendimin se nuk është vlerë reale, 

mirëpo Gjykata konsideron se vlera reale e (7) shtate hektar e gjashtëmbëdhjetë (16) ari 

pasuri nuk mund të jetë shuma 9800€ (e cekur në kontratë),  pra komplet një pasuri të një 

familje me një qmim prej 9.800 euro dhe pretendimet e mbrojtësit nuk qëndrojnë në këtë 

aspekt, pasi që vlera me të cilën janë dëmtuar të dëmtuarit është dukshëm më e lartë. 

7. Vlerësimi ligjor i veprimeve të të akuzuarve 

                                                 
3 Kodi Penal I Republikes se Kosoves, neni 398. 
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Siç është përshkruar edhe në pjesën hyrëse të këtij aktgjykimi Prokurori i Shtetit ka 

propozuar që i akuzuari R.O.K.  të shpallet fajtor dhe të dënohet për shkak të veprës penale 

në bashkëkryerje falsifikimi i dokumentit nga neni 398 par. 2 lidhur me par. 1 dhe nenin 31 të 

KPRK-së si dhe veprës penale Mashtrimi që parashihet me neni 335 par. 5 lidhur me par. 1 të 

KPRK-së. 

 Siç vërehet Gjykata sipas detyrës zyrtare e bazuar në nenin 360 par.2 të KPP-së, ka ri 

kualifikuar veprën penale, nga vepra penale Mashtrimi që parashihet me neni 335 par. 5 

lidhur me par. 1 të KPRK-së në veprën penale Mashtrimi që parashihet me nenin 161 par. 2 

të KPK-së, me që ky kod penal ka qenë i aplikueshëm në kohën e kryerjes së veprës penale 

dhe është më i favorshëm për të akuzuarin. 

 Ndërsa sa i përket veprimeve të të akuzuarit, gjykata vlerëson se janë përmbushur të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të figurës së këtyre veprave penale. Me që i akuzuari  

R.O.K. mënyrë direkte me dashje , ka pregaditur dhe ka kryer veprën penale , falcifikim i 

dokumentave me qëllim të përfitimit për vete të dobisë pasurore të kundëligjshme nga e cila 

vepër më vonë ka dal edhe vepra penale e mashtrimit që të pandehurit i ka mundësuar dobinë 

pasurore të kundëligjshme 

 

    8. Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin R.O.K., Gjykata 

vlerësoj rrethanat në kuptim të neni 73 KPRK-ës dhe gjeti si rrethanë lehtësuese që janë të 

natyrës personale se i akuzuari është i padënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë deri 

më tani,  se është i martuar, babë i katër fëmijëve, kurse me rastin e vlerësimit të rrethanave 

rënduese nuk gjeti ndonjë rrethanë të tillë pos vlerësimit të shkallës së rrezikshmërisë së 

veprës penale dhe peshën e saj. 

Gjykata është e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritshme të arrihet qëllimi i 

përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPRK-ës, dhe se me anë të këtyre 

dënimeve do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e veprave penale në 

të ardhmen (preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet edhe qëllimi tjetër që ti 

përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva gjenerale). 
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9.Kërkesa pasurore juridike, llogaritja e paraburgimit- arrestit shtëpiak dhe 

shpenzimet procedurale 

Konform nenit 463 par.2 të KPP-së, Gjykata ka udhëzuar të dëmtuarit S.V.1, D.V., 

S.V.2, R.V.1, B.V., A.I., që realizimin e kërkesës pasurore –juridike mund ta realizojnë në 

kontest civil, meqë nga të dhënat e siguruara gjatë procedurës penale nuk japin të dhëna të 

plota e as të pjesërishme për të vendosur lidhur me këto kërkesa. 

Konform nenit 83 të KPRK-së, ndaj të akuzuarit R.O.K.  është llogaritur koha e 

kaluar në paraburgim prej datës 17.11.2015 deri me 22.02.2016 dhe arrest shtëpiak prej datës 

22.02.2016  deri më datën 08.06.2016. 

Konform neneve 450 dhe 453 të KPP-ës, obligohen të akuzuarit që në emër të 

paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej nga 100 /njëqind/€, komplikueshmërinë e kësaj 

çështje penale. 

II 

 Sa i përket pjesës së dytë të këtij aktgjykimi përkatësisht pjesës së aktgjykimit 

refuzues Prokurori i Shtetit, në fjalën përfundimtare është tërhequr nga akuza ndaj të 

akuzuarit Rr.A. për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

par. 2 nënpar. 2.2 lidhur me paragrafi 1të KPRK-së dhe veprës penale E.I. për shkak të veprës 

penale në Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 2 nënpar. 2.2 lidhur 

me par. 1 të KPRK-së, meqë nga provat e prezantuara në shqyrtimet gjyqësore nuk është 

vërtetuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale në fjalë. 

 Në bazë të nenit 450 të KPPK-ës nëse konstatohen shpenzime eventuale për pjesët 

nën II të aktgjykimit do të paguhen nga mjetet buxhetore të kësaj gjykate.  

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI PËR KRIME TË 

RËNDA,  me PKR.nr.103/2014, dt. 16.01.2017 

Zyrtare ligjore,        Kryetari i trupit gjykues, 

Albana Ajvazi                Hysnije Gashi 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditëve, pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë. Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj.  


