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                                                                                                                                      P. nr.45/2012 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

DIANA SINA, me sekretaren juridike Lamije Kuqi, në çështjen penale kundër të akuzuarit A. B. 

nga Gjakova, për shkak se ka kryer veprën penale, legalizim i përmbajtjes së pavërtetë nga neni 334 

par.1 të KPK-ës, sipas Aktakuzës të ish Prokurorisë publike komunale e tani Prokurorisë 

Themelore-Dep.përgjithshem në Gjakovë, PP.nr.791/2011  të datës 28.12.2011, në shqyrtimin 

publik gjyqësor, të mbajtur më datën 14.09.2016, në prani të Prokurorit të shtetit Ismet Tofaj, të 

akuzuarit A. B., me mbrojtësin e tij Av.M. S., të dëmtuarës Përfaqësuesi i autorizuar i AKP në Pejë, 

me dt.16.09.2016  mori dhe  publikisht shpalli këtë: 

 

                A K T GJ Y K I M 

 

              I akuzuari A. B., i biri i M. i ëmës Gj. , e gjinisë Sh., data e lindjes..., në Gjakovë, ku dhe 

tani banon në rrugën I.F. (lagja C.)pn. i pa punë, ka të kryer shkollën e mesme, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i gjendjes së dobët ekonomike, i  martuar-atë i 4 fëmijëve. 
 

                                                                Ë sh t ë    f a j t o r: 

                

             Sepse: Me dt.13.06.2011 në orët e pacaktuar ka vuar në lajthim organin kompetent 

Gjykatën komunale në Gjakovë, për të vërtetuar një çështje të pa vërtetë e paraparë të shërbej si 

provë në një dokument publik, ashtu që ka paraqitur dokumentacionin e kontratës të siguruar në 

bazë të aktgjykimit të falsifikuar të Gjykatës komunale në Pejë C.nr.297/97-II të dt.26.02.1998, në 

bazë të të cilit ngastra nr.4420/2 në sipërfaqe prej 0.37,42 ha e evidentuar në ZK Gjakovë-jashtë 

qytet nga ish KBI “Ereniku” në Gjakovë, kalon në pronësi të A. M. B., dhe kështu ka arritur të 

legalizoi kontratën e shitblerjes Vr.nr.2657/11 të dt.13.06.2011 me blerësin – dëshmitarin B. L. nga 

Gjakova për shitblerjen e sipërfaqes 4479 m2 të kësaj ngastre, i cili pastaj këtë parcelë ia ka shitur 

të dëmtuarit D. H. nga fsh.R., me kontratën Vr.nr.5862/2011 të dt.12.10.2011. 

 

            -me çka ka kryer veprën penale, legalizim i përmbajtjes së pavërtetë, nga neni 334 par.1 të 

KPK-së. 

             

             Gjykata në bazë të nenit  4,41, 49, 50, 51,73 të KPRK-ës, 334 par. 1 të KPK -së dhe nenit 

365 të KPPK-së, i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1(Një)viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2(Dy) vite, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

 

 Detyrohet i akuzuari në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50,oo.-Euro, në 

afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

                  Të dëmtuarit D. H. nga fsh.R. K.Rahovec dhe përfaqësuesja e autorizuar e AKP-ës në 

Pejë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest civil. 
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                                                                     A r s y e t i m 

 

      Ish Prokuroria publike komunale e tani Prokuroria Themelore-Dep.përgjithshem në 

Gjakovë, ka ngritë Aktakuzë PP.nr.791/2011  të datës 28.12.2011, kundër të akuzuarit A. B. nga 

Gjakova,  për shkak se ka kryer veprën penale legalizim i përmbajtjes së pavërtetë, nga neni 334 

par.l të KPK-së, dhe ka propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor, të dënohet sipas Ligjit dhe të 

obligohet në kompensimin e shpenzimeve gjyqësore. 

 

               Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Gjakovë,  Prokurori i çështjes gjatë shqyrtimit 

gjyqësor në fjalën përfundimtare deklaron, se pas administrimit të provave është sqaruar mjaftë se i 

akuzuari A. B. sipas aktakuzës PP.nr.791/11 të dt.28.12.2011, ka kryer veprën penale për të cilën 

edhe është përgjegjës, e këtë e argumentojnë provat materiale në shkresat e lëndës, informata e 

kombinatit bujqësor Ereniku në Gjakovë, ku theksohet se nuk ka qenë në dijeni askush se lidhur me 

këtë pronë është filluar ndonjë kontest civil, aktgjykimi në origjinal i Gjykatës së Pejës, ku 

theksohet se ky aktgjykim nuk ka të bëjë me çështje pronësore përpos që ka të bëjë me çështje 

statusore zgjedhje e martesës në mesë të M. M. dhe M. M., aktgjykimi i falsifikuar, historiati i 

pronës i dt.05.11.2011, aktvendimi për kadastër që ka bërë bartjen e pronësisë, kërkesa e të 

akuzuarit për jetësim të aktgjykimit të falsifikuar, aktvendimi i Drejtorisë për kadastër dhe gjeodezi 

lidhur me bartjen e pronësisë, kontrata e shitblerjes në mesë të A. B. dhe B. L. të legalizuar në 

Gjykatë, deklarata e të akuzuarit A. B. të dhënë në DHKEK në Prishtinë, historiati i vitit 2004, 

pastaj provat tjera që janë aktgjykimi që është kërkuar nga përfaqësuesja e palës së dëmtuar, ku 

theksohet se aktgjykimi është i falsifikuar, njoftimi zyrtar nga Gjykata i dt.09.03.2016, se 

aktgjykimi ka të bëjë me zgjedhjen e martesës së personave të lartë cekur, e ska të bëjë fare këtu me 

të akuzuarin, fletë posedimi me nr.948 dt.20.09.2007, ngastra 4420/2 faqja 11 është evidentuar 

pronë shoqërore e ish KBI “Ereniku”, të cilën tani e menaxhon AKP, pasqyra tabelare e pronave të 

KBI Ereniku, historiati i dt.18.02.2016 i serishëm i Drejtorisë për kadastër dhe pronë, i cili njofton 

se në bazë të aktgjykimit të falsifikuar tani jetësor ngastrës 4420/2 se prona ka kaluar nga pronësia 

shoqërore e ish KBI Ereniku në emër të A. B., si dhe nga vet deklarata e të dëmtuarës Përfaqësueses 

së autorizuar të AKP në Pejë, se prona është nën administrimin e AKP, e nuk kanë qenë të njoftuar 

asnjëherë se është bërë bartja e pronësisë nga ish KBI Ereniku në emër të A. B., prandaj konsideroi 

se në bazë të provave të administruara i akuzuari ka kryer veprën penale me të cilën akuzohet, dhe 

gjykatës i propozoi që i  njëjti të shpallet fajtor dhe të dënoi në bazë të ligjit, gjithashtu i propozoi 

gjykatës me rastin e shqiptimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ti ketë parasysh rrethanat lehtësuese, 

moshën e tij të shtyrë, për herë të parë paraqitet në Gjykatë për një vepër të kryer, gjendjen e tij 

shëndetësore, sjelljet korrekte në Gjykatë si dhe ndonjë rrethanë lehtësuese ose rënduese nëse gjen. 

 

               E dëmtuara Përfaqësuesi i autorizuar i AKP në Pejë, A. A. në fjalën përfundimtare 

deklaron, duke ju referuar çështjes penale P.nr.45/12 e cila është duke u zhvilluar pranë kësaj 

gjykate, e ku në këtë çështje si dëshmitare dhe e dëmtuar është ftuar AKP e cila sipas ligjit nr.04/L-

034 për AKP është administruesja e vetme e pronave shoqërore të cilat janë në likuidim, duke u 

nisur nga provat e administruara në shqyrtimet e mëparshme si dhe në shqyrtimin e sotëm është 

vërtetuar se i akuzuari A. B. ka kryer veprën penale me të cilën akuzohet, duke tjetërsuar pronën 

shoqërore të ndërmarrjes KBI Ereniku në Gjakovë, në mënyrë të kundërligjshëm në bazë të 

aktgjykimit të falsifikuar, kjo pronë duke u nisur nga historiati i fundit i dt.18.02.2016 të lëshuar 

nga Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë në Gjakovë, argumenton se prona në fjalë e tjetërsuar 

në mënyrë të  kundërligjshëm asnjëherë nuk ka qenë pronë e familjes B., që nga viti 2011 kalon si 

pronë në emër të A. B. për të cilën gjë nuk ka qenë e informuar dhe as e njoftuar AKP si 

administruese e vetme e kësaj prone, andaj deklaroi se mbesim në tërësi pranë akuzës së ngritur nga 

PTH në Gjakovë, dhe unë si përfaqësuese e palës së dëmtuar i bashkëngjitëm ndjekjes penale dhe 

kërkoi kompensimin e dëmit.   

 

                  Mbrojtësi i të akuzuarit Av.M. S. në fjalën e tij përfundimtare deklaron, për gjatë këtij 

shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar një gjendje tjetër faktike nga ajo siç është përshkruar në 
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aktakuzën e PTH në Gjakovë, me që rast e ka akuzuar të mbrojturin tim për veprën penale që i 

vihet në barrë si në aktakuzë. Për më tej ne konsiderojmë se si pikë e parë nga të thënat e të 

akuzuarit A. kemi mësuar se i njëjti pronën në fjalë e ka nga paraardhësit e tij përkatësisht babai dhe 

gjyshi i tij, të cilën pronë ish sistemi Jugosllavë me zbatimin e masave të dhunshme në atë kohë 

kinse për interesin shtetërore ua kishte marrë pronën në fjalë duke i privuar nga e drejta elementare 

e tyre për të qenë pronarë legjitim, e që pronën në fjalë e kishin marrë kinse për interesa shtetërore, 

duke qenë se i njëjti është edhe laik në kuptimin e të kuptuarit të një procedure në këtë rast penale, i 

njëjti shumë qartë ka sqaruar se prona në fjalë i është dalë në pronësinë e tij nga babai i tij M. dhe 

avokati i tij në atë kohë I. Gj.. Sa i përket thënieve të dëmtuarës-dëshmitares konsiderojmë se ajo ka 

paraqitur vetëm një variant, historikun e një parcele e cila e ka origjinën nga Ereniku e që për 

Erenikun kujdeset AKP e dëmtuara, e që në rastin konkret konsiderojmë është interes këtu i të 

dëmtuarës që ta kontestoi pronësinë e këtyre llojeve të pronave, duke ditur se prona në fjalë sipas 

pozicionit që ka është shumë e leverdishme për këtu të dëmtuarën, dhe si e tillë ka paraqitur këtu 

interes. Ne konsiderojmë se gjykata nuk duhet të ia falë besimin provave të paraqitura në aktakuzës 

e as nuk duhet të fal besimin pretendimeve të palës së dëmtuar për arsye se edhe ne si qytetar në 

përgjithësi edhe gjykatat po ashtu e kanë parasysh këtu e dëmtuara AKP për gjatë viteve të pas 

luftës me dhjetëra qindra procedura gjyqësore civile ka kërkuar kinse pronën e tyre, e në shumë 

raste të njëjtën pronë e ka shitur në shuma minimale me që rast e ka dëmtuar edhe shtetin e 

Kosovës, në thëniet e dëshmitarit B. L. kemi mësuar se i njëjti e ka blerë një pjesë të parcelës të 

cilën i akuzuari A. e ka pasur në pronësi dhe dëshmia e tij nuk tregon asgjë tjetër më shumë se një 

marrëveshje kontraktuale e lidhur në mesë dy palëve në mënyrë të vullnetshëm, dhe në fund do të 

elaboroi  pakës refuzimin e propozimit tonë si mbrojtje për ekspertimin e dokumentacionit e 

shkresave të lëndës përkatësisht ekspertimin e aktgjykimit në fjalë për të cilin ka dilema që të 

dërgohet në institutin e forenzikës, ne e kemi bërë këtë propozim me qëllim të ndriçimit sa më të 

drejtë të kësaj çështje dhe heqjes së dilemave, andaj konsideroi se nga të thënat e bëra edhe më lartë 

gjykata duhet të merr aktgjykim lirues për të akuzuarin A. në mungesë të provave. 

 

               I akuzuari A. B. në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se mbetet në tërësi në fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij Av.M. S.. 

 

               Pas procedimit të provave në shqyrtimin gjyqësor dhe vlerësimit të tyre një nga një, dhe 

pastaj në lidhje me njëra tjetrën, komfor nenit 361 të KPPK-ës, Gjykata vërtetoi këtë gjendje 

faktike, si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, andaj me veprimet e të akuzuarit ekzistojnë të gjitha  

tiparet e veprës penale të legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë, nga neni 334 par.1 të KPK-ës, për 

të cilën vepër i akuzuari është penalisht përgjegjës dhe është ndëshkuar si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi, pasi që në rastin konkret nuk ka gjetur asnjë rrethanë e cila kishte për ta përjashtuar 

përgjegjësin e tij penale. 

 

              Këtë gjendje faktike, Gjykata vërtetoi nga kontrata e dhurimit në mes të dhuratëdhënësit A. 

I. B. dhe dhuratëmarrësit KBI “Ereniku” dt.21.11.1962, nga kontrata e shitblerjes në mes të shitësit 

J. D. dhe KBI “Ereniku” me të cilën është vërtetuar se prona që është objekt i shqyrtimit është 

shitur me dt.31.07.1963, nga shkresa e KBI “Erenikut” e lëshuar nga ish drejtori Sh. D. me të cilën 

informon hetuesin e NJRHKEK në Pejë, se për këtë lëndë nuk është në dijeni se nga kush është 

përfaqësuar në Gjykatë, dhe asnjëherë nuk ka marr pjesë në ndonjë seancë gjyqësore për këtë 

çështje juridike penale, nga aktgjykimi origjinal i lëshuar nga Gjykata komunale në Pejë me 

nr.P.nr.297/97 për prishjes së kurorës me marrëveshje në mes të M. M. dhe M. M., nga aktgjykimi i 

falsifikuar në emër të A. B. po me të njëjtin numër P.nr.297/97 të dt.11.02.1998 të lëshuar nga 

Gjykata komunale në Pejë, nga kryetar i trupit gjykues D. D., nga historiati i pronës me nr.4420/2 të 

lëshuar nga Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë me dt.05.11.2011, nga aktvendimi i lëshuar 

nga Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë në emër të A. B. që ka të bëjë me bartjen e pronësisë 

parcelës me nr.4420/2 në emër të të akuzuarit sipas kërkesës së tij, nga kërkesa e të akuzuarit A. B. 

të paraqitur pranë Drejtorisë për kadastër gjeodezi dhe pronë për regjistrimin e patundshmërisë në 

librat publik kadastral, nga aktvendimi i lëshuar nga drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë në 
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emër të B. L. e cila ka të bëjë me bartjen e pronësie me nr.4420/08 në emër të B. L., nga kontrata e 

shitblerjes së patundshmërisë lidhur në mes A. B. dhe B. L. të legalizuar në ish Gjykatën komunale 

në Gjakovë me dt.13.06.2011, nga aktvendimi i lëshuar nga drejtoria për kadastër gjeodezi dhe 

pronë në emër të D. H. për bartjen e pronësisë të kësaj prone në emër të D. H., nga kontrata e 

shitblerjes së patundshmërisë lidhur në mes të B. L. dhe D. H. të legalizuar në ish Gjykatën 

komunale në Gjakovë, me dt.12.10.2011, nga deklarata e të akuzuarit A. B. të dhënë në Njësitin 

DHKEK Pejë me dt.08.12.2011, si dhe nga deklarata e tij e dhënë në shqyrtimin gjyqësor, nga 

historiati i kësaj prone i lëshuar nga Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë me dt.18.02.2016,nga 

certifikata mbi të drejtën e pronës së paluajtshme e jetësuar nga Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe 

pronë në Gjakovë në emër të A. B. të dt.06.08.2011 dhe të dt.06.03.2011, nga deklarata e 

përfaqësueses së autorizuar të dëmtuarës AKP në Pejë, në cilësinë e dëshmitares A. A. të dhënë 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, nga deklarata e dëshmitarit B. L. të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, 

Gjykata gjen se këto prova ofrojnë bazë të mjaftueshme, të njëjtat vërtetojnë se i akuzuari në kohë, 

vend dhe mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi ka kryer veprën penale me të 

cilën ngarkohet. 

 

               Mbrojtësi i të akuzuarit Av. M. S. në procedurën e provave ka propozuar Gjykatës që të 

bëhet një ekspertizë për aktgjykimin P.nr.297/97 të dt.16.04.1997, me të cilën duhet të ekspertohet 

nënshkrimi në aktgjykim dhe vulat e vendosura në to, Gjykata pasi mori mendimin e të dëmtuarës 

përfaqësues së autorizuar të AKP në Pejë,  e cila e kundërshtoi propozimin e mbrojtjes me arsyetim 

se personalisht ka shkuar në Gjykatën Themelore në Pejë, me ndihmën e kryetares së kësaj gjykate 

E. S. ka marr lëndën me nr.P.nr.297/97 të dt.16.04.1997 dhe ka konstatuar se në këtë lëndë me këtë 

numër është objekt i shqyrtimit një çështje krejtësisht tjetër, është shkurorëzim i martesës me 

marrëveshje, prandaj Gjykata Themelore në Pejë zyrtarisht me dt.09.03.2016 ka njoftuar 

Agjensionin duke bashkangjitur këtij akti foto kopjen e vulës së saktësisë së aktgjykimit 

P.nr.297/97 të dt.16.04.1997, ku palë në procedurë janë M. M. dhe M. M. nga Peja, do të thotë se 

me aktgjykimin po me të njëjtin numër me përmbajtje tjetër A. B. e ka dorëzuar në kadastër dhe me 

këtë aktgjykim e ka jetësuar këtë pronë, në rastin konkret pronën shoqërore të KBI “Ereniku”, që 

për ne ky dokument është i falsifikuar të cilin e kemi vërtetuar në mënyrë zyrtare nga Gjykata 

Themelore në Pejë, ndërsa prokurori i shtetit Ismet Tofaj në lidhje me propozimin e mbrojtjes ia lë 

Gjykatës në vlerësim, pas kësaj gjykata ka marr aktvendim në procedurën e provave me të cilën ka 

refuzuar propozimin e mbrojtësit së të akuzuarit Av. M. S. që aktgjykimin P.nr.297/97 të 

dt.16.04.1997 në emër të A. B. të dërgohet në ekspertizë, sepse një gjë e tillë është vërtetuar 

zyrtarisht nga Gjykata Themelore në Pejë, për të cilën dëshmon edhe Përfaqësuesja e autorizuar e të 

dëmtuarës, mirëpo në lëndë kemi edhe në shkresat e lëndës raportin e Gjykatës komunale në Pejë të 

dt.02.12.2011, që rezulton se ky aktgjykim është i falsifikuar nga se me këtë numër evidentohet në 

Gjykatën komunale në Pejë një aktgjykim me shkurorëzim të martesës.   

 

                       

 

 

                E dëmtuara në cilësinë e dëshmitares A. H. A., gjatë dëshmisë së saj të dhënë gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të dt.02.02.2016,  duke  përgjigjur në pyetjen e mbrojtësit së të akuzuarit Av.N. 

D., deklaron, se AKP është agjension i cili administron me të gjitha pronat shoqërore, ndërmarrjet 

shoqërore, kooperativat shoqërore, dhe të gjitha ndërmarrjet shoqërore të cilat në statusin e tyre janë 

ndërmarrje shoqërore që bien në kompetencë të AKP,  ish KBI “Ereniku” si ndërmarrje shoqërore 

që ka funksionuar është nën administrimin e agjensionit duke u administruar nga agjensioni nga 

periudhën kur ndërmarrja ka hyrë në likuidim, ndërmarrja në fjalë ka hyrë në likuidim me 

13.08.2013 për të cilën ditë dhe muaj nuk jam e sigurt por për vitin 2013 jam e sigurt, AKP ka 

administruar KBI “Ereniku” edhe në vitin 2011, dëshmitarja- e dëmtuara A. A. gjatë shqyrtimit 

gjyqësor ka propozuar gjykatës që shqyrtimi gjyqësor të shtyhet një ditë tjetër pasi që nuk ka qenë e 

përgatitor për rastin konkret, nuk është kompletuar me dokumentacionin në lidhje me këtë pronë që 

është objekt i shqyrtimit, Gjykata pasi mori edhe pëlqimin e prokurorit të çështjes dhe mbrojtësit së 
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të akuzuarit ka shty seancën gjyqësore. Në shqyrtimin gjyqësor të dt.17.03.2016, mbrojtësi i të 

akuzuarit tani Av.M. S. ka deklaruar se ka lexuar procesverbalin e seancën së kaluar dhe për këtë 

shqyrtim gjyqësor nuk ka pyetje për të dëmtuarën – dëshmitaren A. A.. Në pyetjen e prokurorit të 

çështjes e njëjta deklaron,   se në arkivat të cilat i ka AKP është marrë një regjistër si dhe pasqyra e 

parcelave të ndara sipas zonave kadastrale komunale. Për parcelën në fjalë është gjetur fleta 

poseduese me nr.948 Zona kadastrale 70705028 ZK jashtë qytet ku ndër pronat e listuara të KBI 

“Ereniku” pronë shoqërore, në faqen nr.12 është e listuar edhe parcela kadastrale me nr.4420/2 në 

vendin e qujtur Qerim me sipërfaqe të përgjithshme 77,79 ha, kjo fletë poseduese është e 

dt.20.09.2007 në emër të KBI “Ereniku” si pasuri shoqërore, gjithashtu në dokumentacion gjendet 

edhe histroriati i kësaj prone e lëshuar nga Drejtoria për kadastër dhe pronë në Gjakovë, i 

dt.18.02.2016, në të cilën shihet historia e kësaj prone dhe tjetërsimi i saj, ku ceket se kjo pronë 

faktikisht parcela 4420/2 ka qenë në poset të KBI “Ereniku” në Gjakovë, gjerë në vitin 2011, e cila 

ka pësuar ndryshime dhe zyra kadastrale në Gjakovë, në bazë të një aktgjykimit të falsifikuar me 

nr.PNR.297/97 të Gjykatës komunale në Pejë, të cilën e kemi tërhekur me dt.10.03.2016, i cili 

aktgjykim ka të bëjë me prishjen e kurorës me marrëveshje, në bazë të këtij aktgjykimi të falsifikuar 

i akuzuari ka parashtruar kërkesë pranë Drejtorisë komunale të kadastrës në Gjakovë, dhe me 

dt.03.06.2011 ngastra kadastrale 4420/2 me sipërfaqe 0.37,42 ha ZK Gjakovë, jashtë qytet kalon 

nga KBI “Ereniku” në Gjakovë, në pronësi të të akuzuarit. Zyra kadastrale në Gjakovë, edhe 

përkundër njoftimeve të mëhershme se për çfarëdo kërkese që bëhet nga ndonjë palë e tretë e ku në 

kërkesë përfshihet ose shihet që ka të bëjë me pronë shoqërore e cila në bazë të ligjit nr.04/L-034 

administrohen ekskluzivisht nga AKP, po të njëjtit edhe përkundër këtij fakti që nuk e kanë 

lajmëruar AKP në kundërshtim me ligjin, po të njëjtit nuk e kanë lajmëruar as përfaqësuesin e KBI 

“Ereniku” zotin Sh. D., edhe pse ky i fundit ju është drejtuar me shkresë duke kërkuar sqarime po 

për të njëjtat çështje. Sh. D. në cilësinë e menaxhmentit të KBI “Ereniku” nuk është kontaktuar 

asnjëherë me asnjë procedurë kontestimore, lidhur me ngastrën 4420/2 në sipërfaqe 0.37.42 ha, 

asnjëherë nuk është thirre në cilësinë e të dëmtuarit apo ndonjë palë tjetër, edhe pse për këtë fakt 

kanë qenë të njoftuar organet kompetente. Zyra kadastrale në Gjakovë nuk ka pasur legjitimitet të 

bëjë përkthimin e pronës shoqërore me një aktgjykim të vetëm pa aktvendim të trashëgimisë dhe 

dokumenteve përcjellëse për të regjistruar pronën siç bëhet në procedurat e rregullta, ne mbesim 

pranë akuzës së ngritur ndaj të akuzuarit nga PTH e shtetit, dhe kërkojmë nga gjykata që të  anuloi 

të gjitha veprimet e ndërmarra në mënyrë të kundërligjshëm dhe i njëjti të përgjigjet penalisht për 

këtë vepër penale.  

 

                Dëshmitari B. L. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor në pyetjen e 

prokurorit të çështjes, deklaron se është e vërtetë se me dt.13.06.2011 kam lidhë kontratë të 

shitblerjes me A. B., të cilën kontratë e kam lidhë në bazë të vullnetit të lirë dhe pa presion, unë 

kam dhënë një deklaratë në stacionin policor në Gjakovë, dhe qëndroi pranë asaj deklarate, është e 

vërtetë që në atë kohë kam qenë i interesuar për të blerë një pronë dhe rastësisht jam takuar me 

djalin e të akuzuarit A. Sh. të cilin e kam në gjeneratë dhe ai më ka treguar se e ka për shitje një 

pronë e cila gjendet në zonën jashtë qytet, unë jam interesuar dhe së bashku me te kemi bërë 

marrëveshje, unë jam pajtuar me çmimin, të njëjtën pronë e kam blerë nga babai i tij A. B. në vlerë 

prej 45 mij Euro, dhe kam ndjek procedurën e rregullt, kam lidhë kontratën, ku paraprakisht kam 

siguruar nga kadastra se kjo pronë është në emër të A. B., pastaj kam lidhë kontratën dhe të njëjtën 

kontratë e kemi legalizuar në Gjykatë, dhe pastaj është bërë ndërrimi i titullarit të kësaj prone në 

kadastër, këtë pronë po të njëjtin vit kam vendosur që ta shes një pjesë, dhe kam gjet blerësin D. H. 

nga fsh.R. K. Rahovec, dhe kam lidhë kontratën me te në mënyrë të rregullt të cilën e kam 

legalizuar në Gjykatë, të cilën kontratë e keni edhe në shkresat e lëndës dhe pastaj kjo parcelë ka 

kaluar në emër të D. H., respektivisht një pjesë 30 ari. 

 

                 Prokurori i çështjes në procedurën e provave është tërhequr nga dëgjimi i dëshmitarit-të 

dëmtuarit D. H., me arsyetim se nga deklarata e dëshmitarit B. L. u sqarua mjaftë se si është bërë 

shitblerja e kësaj prone në mes tij dhe dëshmitarit-të dëmtuarit D. H., si dhe në shkresat e lëndës 
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kemi edhe kontratën e shitblerjes së kësaj prone në mes të B. L. dhe D. H., prandaj deklarata e tij 

nuk është e domosdoshme për sqarimin e kësaj çështje juridiko penale.  

 

                      Gjykata i ka vlerësuar dhe analizuar veç e veç të gjitha provat e pastaj duke i 

ndërlidhur me njëra tjetrën të nxjerra gjatë shqyrtimit gjyqësor, si dëshmia e të dëmtuarës në 

cilësinë e dëshmitares A. A., e cila në mënyrë shumë të kjart dhe bindshëm për Gjykatën sqaron se 

si përfaqësuese e autorizuar e të dëmtuarës AKP në Pejë, që AKP është administruese e vetme e 

pronave shoqërore të cilat janë në likuidim siç është në rastin konkret pronat e KBI “Ereniku” në 

Gjakovë, sqaron se i akuzuari A. B. ka tjetërsuar pronën shoqërore të ndërmarrjes KBI “Ereniku” në 

Gjakovë, në mënyrë të kundërligjshme dhe ata si palë e dëmtuar kanë vërtetuar tjetërsimi i pronës 

në emër të A. B. që është bërë në bazë të aktgjykimit të falsifikuar me nr.P.nr.297/97 të lëshuar me 

dt.11.02.1998 në ish Gjykatën komunale në Pejë, këtë e kanë vërtetuar sepse përfaqësuesja e të 

dëmtuares personalisht ka shkuar tani në Gjykatën Themelore në Pejë dhe me ndihmën e Kryetares 

së kësaj Gjykate E. S. ka marr lëndën P.nr.297/97 dhe ka vërejt se në këtë lëndë me këtë numër  

është objekt i shqyrtimit një çështje krejtësisht tjetër, është shkurorëzim i martesës me marrëveshje, 

prandaj Gjykata Themelore në Pejë zyrtarisht ka njoftuar AKP me shkresën e dt.09.03.2016, ku në 

këtë aktgjykim si palë në procedurë janë M. M. nga Peja dhe M. M. nga Peja, do të thotë se me 

aktgjykimin po me të njëjtin numër por me përmbajtje tjetër i akuzuari A. B. e ka dorëzuar në 

kadastër dhe me këtë aktgjykim e ka jetësuar këtë pronë në rastin konkret pronën shoqërore të KBI 

“Ereniku”, gjithashtu ka prezantuar gjykatës edhe historiatin e kësaj prone dhe tjetërsimin e saj të 

lëshuar nga Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë me dt.18.02.2016, me të cilën argumenton se 

prona që është objekt i shqyrtimit ka qenë në poset të KBI “Ereniku” në Gjakovë gjer në vitin 2011, 

e cila ka pësuar ndryshime atëherë kur në bazë të një aktgjykimi të falsifikuar me nr.P.nr.297/97 të 

ish Gjykatës komunale në Pejë, i akuzuari ka parashtruar kërkesë personalisht pranë Drejtorisë për 

kadastër gjeodezi dhe pronë në Gjakovë dhe me dt.03.06.2011 ngastra kadastrale me nr.4420/2 nga 

KBI “Ereniku” kalon në pronësi të të akuzuarit A. B., për këtë fakt zyra kadastrale nuk ka lajmëruar 

AKP që është në kundërshtim me ligjin, gjithashtu nuk e ka lajmëruar as përfaqësuesin e ish KBI 

“Ereniku” zotin Sh. D., edhe pse i njëjti i është drejtuar me shkresë zyrës kadastrale duke kërkuar 

sqarim për këtë çështje. Sh. D. në cilësinë e përfaqësuesit të ish KBI “Ereniku” nuk është 

kontaktuar asnjëherë me asnjë procedurë kontestimore lidhur me ngastrën 4420/2, asnjëherë nuk 

është thirre në cilësinë e të dëmtuarit apo ndonjë palë tjetër. 

 

                 Nga dëshmia e dëshmitarit B. L., të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor Gjykata ka 

konstatuar se me të vërtetë i akuzuari A. B. ka lidh kontratë të shitblerjes me dt.13.06.2011 për 

blerjen e një pjese të kësaj prone, i cili paraprakisht ka siguruar nga kadastra se kjo pronë është në 

emër të A. B. dhe të njëjtën kontratë e ka legalizuar në Gjykatë e pastaj është bërë ndërrimi i 

titullari i kësaj prone në kadastër, gjë të cilën Gjykata ka vërtetuar edhe me kontratën e shitblerjes e 

patundshmërisë në mes të A. B. si shitës dhe të B. L. si blerës të dt.13.06.2011,të legalizuar në ish 

Gjykatën komunale në Gjakovë, e cila është e bashkangjitur si provë në shkresat e lëndës. Gjykata 

ka konstatuar se pastaj kjo pronë kalon në emër të D. H. nga fshati R. K. Rahovec, gjë të cilën e 

vërteton me aktvendimi i lëshuar nga drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë në emër të D. H. për 

bartjen e pronësisë të kësaj prone në emër të D. H., në bazë të kontratës së shitblerjes së 

patundshmërisë lidhur në mes të B. L. dhe D. H. të legalizuar në ish Gjykatën komunale në 

Gjakovë, me dt.12.10.2011. 

 

               Gjykata gjendjen faktike e ka vërtetuar edhe në bazë aktgjykimit origjinal me 

nr.P.nr.297/97 të dt.16.04.1997 të lëshuar nga ish Gjykata komunale në Pejë nga ish Kryetari i 

kolegjit V. B. në regjistrin e lëndëve civile në Pejë, ku si paditës është M. M. nga Peja, ndërsa e 

paditur është M. M. nga Peja, ku bazë juridike është prishja e kurorës me marrëveshje, po me të 

njëjtin numër rendor P.nr.297/97 aktgjykimi i falsifikuar por me përmbajtje tjetër i lëshuar me 

dt.11.02.1998 nga ish Gjykata komunale në Pejë nga ish Kryetarja e kolegjit D. D., ku si palë 

paditëse është A. B., ndërsa si paditur është KBI “Ereniku” nga Gjakova, ku bazë juridike është 

prishja e kontratës së dhurimit në mes KBI “Ereniku” dhe A. B. nga Gjakova, gjë të cilën Gjykata e 
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ka vërtetuar me shkresën e ish Gjykatës komunale në Pejë të dt.02.12.2011 me të cilën njofton 

gjykatën se në numrin rendor të lëndës P.nr.297/97 në regjistrin e lëndëve civile në Pejë, si paditës 

është M. M. nga Peja, ndërsa e paditur është M. M. nga Peja, ku bazë juridike është prishja e 

kurorës me marrëveshje. Ndërsa Gjykata me shkresën e NSH “Ereniku” të dt.09.12.2011 të lëshuar 

nga Drejtori Sh. D. ka vërtetuar se lidhur me këtë çështje juridike penale, të njëjtit nuk kanë pasur 

njohuri për këtë lëndë dhe nuk kanë qenë në dijeni se nga kush është përfaqësuar në Gjykatë kjo 

lëndë. 

 

                 Gjykata gjendjen faktike e ka vërtetuar edhe nga historiati i pronës që është objekt i 

shqyrtimit e lëshuar nga Drejtoria për kadastër gjeodezi dhe pronë në Gjakovë, me dt.05.11.2011 

dhe të dt.08.02.2016, me të cilën ka vërtetuar se që nga lufta e fundit të vitit 1999 nuk janë në 

gjendje të din se me çfarë baze juridike parcela nr.4420 ka kaluar në poset të A. I. B. nga Gjakova, 

në vitin 1962 parcela në fjalë kalon në poset KBI “Ereniku” në Gjakovë, në bazë të kontratës së 

dhurimit VR.nr.450/62 të dt.23.11.1962, në vitin 1963 sipërfaqja e mbetur e parcelës në fjalë prej 

Z., J. dhe B. D. kalon në poset KBI “Ereniku” në Gjakovë, në bazë të kontratës së shitblerjes 

leg.nr.422/63 dt.26.08.1963, në vitin 1993 parcela në fjalë pëson ndarje për shkak të kalimit të 

magjistrales Prishtinë-Gjakovë, kështu që formohen parcela të reja me nr.4420/1, 4420/2 dhe 

4420/3, parcela me nr.4420/2 ka mbet në poset KBI “Ereniku”, në vitin 2011 parcela në fjalë prej 

KBI “Ereniku” kalon në poset të A. M. B. në bazë të aktgjykimit të falsifikuar P.nr.297/97 të 

dt.11.02.1998 i formës së prerë me dt.26.02.1998, vërtetuar në ish Gjykatën komunale në Pejë, më 

vonë përsëri kjo parcelë pëson ndarje sipas kërkesës së palës- A. B.. Andaj Gjykata në bazë të 

këtyre provave të administruara ka konstatuar se me të vërtet i akuzuari A. B. ka kryer veprën 

penale legalizim i përmbajtjes së pavërtetë, nga neni 334 par.l të KPK-ës.         

 

                   Gjykata i ka vlerësuar dhe analizuar edhe pretendimet e të akuzuarit i cili nuk e pranon 

fajësinë gjatë shqyrtimit gjyqësor me arsyetim se pronën që është objekt i shqyrtimit që nga viti 

1962 ka qenë në emër të gjyshit të tij A. B. e pastaj në bazë të kontratës së dhurimit nga gjyshi im 

A. B. ka kaluar në KBI “Ereniku” në Gjakovë, dhe se dy vjet para luftës babai i tij M. B. ka 

kontaktuar me avokatin e tij të ndjerin I. Gj. që pronën në fjalë të kthej përsëri në emrin e tij, dhe se 

në atë kohë babai i tij M. B. i kujtohet se ka qenë i paralizuar dhe të njëjtin e ka përcjellë në 

Gjykatën komunale në Gjakovë apo në Pejë nuk i kujtohet, në anën tjetër i kujtohet se nuk ka marr 

pjesë në këtë seancë gjyqësore, mirëpo sipas tij pasi ka përfunduar seanca gjyqësore babai i tij dhe 

mbrojtësi i tij avokati tani i ndjeri I. Gj. menjëherë pas përfundimit të seancës, kur kanë dalë nga 

seanca e kanë njoftuar se prona ka kaluar nga KBI “Ereniku” në pronësi të tij, dhe për këtë është 

njoftuar me aktgjykimin me nr.P.nr.297/97 me dt.11.02.1998, në emër të tij, i cili është bërë i 

plotfuqishëm me dt.26.02.1998, dhe në bazë të këtij aktgjykimi në bazë të kërkesës së tij Drejtoria 

për kadastër gjeodezi dhe pronë në Gjakovë, pronën në fjalë e ka bartë në emrin e tij, në bazë të 

kësaj Gjykata ka konstatuar se pretendimi i tillë i të akuzuarit është i pa bazuar, dhe i pa 

argumentuar me asnjë provë apo dëshmi, por konsideron vetëm përpjekjet e të akuzuarit për të ikur 

përgjegjësisë penale, nga se vet pranon se kontestin civil e ka iniciuar babai i tij i ndjerë M. B., 

ndërsa në anën tjetër nuk i kujtohet se ku është mbajt procedura gjyqësore në Gjykatën e Pejës apo 

të Gjakovës, pranon se nuk ka pas kontratë të dhurimit në mes tij dhe babait të tij të ndjerë M. B. 

lidhur me këtë pronë si dhe pohon se nuk është mbajtur procedura e trashëgimisë, por sipas tij 

menjëherë pas mbajtjes së seancën së parë të iniciuar nga babai i tij i ndjerë M. B. prona ka kaluar 

në emrin e tij, dhe i akuzuari vet personalisht ka paraqitë kërkesë në Drejtorin për kadastër gjeodezi 

dhe pronë në Gjakovë, për të kaluar këtë pronësi në emrin e tij, në bazë të këtij aktgjykimi, që për 

Gjykatën është një procedurë në kundërshtim me ligjin si dhe e pakuptimtë për Gjykatën që seanca 

gjyqësore është mbajte në ish Gjykatën komunale në Pejë e jo në Gjakovë, pasi që i akuzuari ka 

pasur vendbanimin në Gjakovë, si dhe prona që është objekt i shqyrtimit është në territorin e 

Gjakovës, pastaj i akuzuari A. B. në bazë të këtij aktgjykimi të falsifikuar ka arrit të legalizoj 

kontratën e shitblerjes Vr.nr.2657/11 të dt.13 06.2011,të legalizoj një kontratë me përmbajtje të pa 

vërtet, andaj me të gjitha provat e administruara e pastaj të ndërlidhura me njëra tjetrën, është  

vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi,  
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              Gjatë caktimit dhe matjes së dënimit në kuptim të dispozitës së nenit 73 të KPRK-ës, 

Gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat si ato rënduese, dhe lehtësuese të cilat ndikon në llojin dhe 

lartësinë e dënimit, pati parasysh peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të tij, 

rrethanat në të cilat është kryer vepra, ndërsa si rrethana lehtësuese maur sjelljet e tij para kryerjes 

së veprës penale dhe pas kryerjes së saj, mos dënushmërinë e tij të mëparshme, sjelljet korrekte në 

Gjykatë, moshën e tij të shtyrë dhe gjendjen e tij të dobësuar shëndetësore,  të gjitha këto rrethana 

ndikuan që Gjykata ti zbatoi dispozitat e zbutjes së dënimit të parapara me nenin 73 të KPRK-ës, 

Gjykata të akuzuarit i shqiptoi dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1(Një)viti, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2(Dy) vite, nuk kryen 

ndonjë vepër tjetër penale, me bindje se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i 

paraparë në dispozitën e nenit 41 të KPRK-ës. 

 

             Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

            Vendimi mbi shpenzimet e procedurës në emër të  paushallit gjyqësor është marrë komfor 

nenit 450 par.2, nën parg.2.6 të KPPK-ës. 

 

            Nga sa u tha më lart u vendosë si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

P. nr.45/12 më datë 16.09.2016 

 

Sekretarja juridike,                   Gj y q t a r j a 

Lamije Kuqi                                 Diana Sina 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në  

                                            afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së tij në dorëzim, Gjykatës së  

                                            Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj Gjykate.    

  


