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Numri i dokumentit:     01391329 

 

P.nr.300/2013 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal 

me gjyqtarin Adem Shabani me procesmbajtësen Besa Murseli, në çështjen penale kundër të 

pandehurit F.B., me vendbanim në Ferizaj rruga “ .... “ i akuzuar nga Prokuroria Komunale në Ferizaj 

në bazë të aktakuzës PP.nr.1577/2010 e datës 18.07.2012, për shkak të veprës penale mashtrimi nga 

neni 261 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së, dhe veprës penale  dëmtimi i të drejtave të 

personit tjetër nga neni 271 paragrafi 2 të KPK-së, me pjesëmarrjen e  përfaqësuesit të akuzës 

prokurorit të shtetit Avdullah Abedini, përfaqësuesit të Zyrës së Likuidatorit të Bankës Kreditore në 

Prishtinë,  me autorizim Ragip Krasniqi, të akuzuarit F.B. dhe mbrojtësit të tij me autorizim Av. 

Gazmend Rexhepi, pas  mbajtjes së  shqyrtimeve gjyqësore me datat 10.02.2020,  24.07.2020,  dhe me 

datën 06.11.2020,  dhe me datën 15.12.2020, mori  dhe publikisht komunikoi  kurës me shkrim me 

date 24.12.2020, ka përpiluar këtë: 

A K T GJ Y K I M 

            I akuzuari F.B., me vendbanim në Ferizaj rruga “.... “ , i lindur me datën ...., nga i ati ...., e ëma 

...., e gjinisë ...., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, pronar i NT 

“....”, i martuar baba i katër fëmijëve i gjendjes së mesme ekonomike,  me numër personal .... mbrohet 

në liri,-  

Ë SH T Ë    F A J T O R 

       SEPSE: 

              1. – se gjatë vitit 2010 në Ferizaj, me qëllim për ti sjellë vetës apo personin tjetër dobi 

pasurore të kundërligjshme, me paraqitje të dokumenteve të rreme i venë në lajthim zyrën e legalizimit 



 Numri i lëndës: 2018:046191 
 Datë: 24.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01391329 
 

2 (18)  

   
2
0
1
8
:0
4
6
1
9
2

 

të kontratave në Gjykatën Komunale në Ferizaj dhe zyrën e Kadastrave në Ferizaj, edhe pse e ka ditur 

se ajo prone ishte në emër të Bankës Kreditore të Prishtinës ( tani zyra e likuidatorit ) e cila ishte 

marruar nga kjo Bankë për shkak se i pandehuri F.B. nuk kishte kthyer kredinë, ashtu që ai arrin që të 

nxjerrë certifikatën mbi të drejtat pronësore në emër të babait të tij tani të ndjerit I.B. përmes të cilës 

legalizon kontratën në mes tij dhe tani pronari M.B., ku edhe e bënë bartjen e pronësisë në Zyrën e 

Kadastrave në Ferizaj në emër të M.B., edhe pse e ka ditur se kjo prone ishte prone e Bankës, me ç’ 

rast Bankës kreditore të Prishtinës Zyrës likuidatorit i ka shkaktuar dëm në shumë prej 67,075.20 €uro 

pa llogaritur kamat vonesat për këtë kredi,-. 

      - me të cilën kreu veprën penale mashtrimi nga neni 261 paragrafi 2 lidhur me 

paragrafin 1 të KPK-së.      

Gjykata në bazë të  dispozitave ligjore dhe atë neneve 3, 6. 11 , 31,0 34, 41, 42, 43, 44, 64,  67  

të KPK-së ( Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës ) dhe neneve  365,450 ,463 të KPPRK-së, e  

GJ Y K O N 

 

I. Të akuzuari   F.B., për pikën e parë të dispozitivit të Aktgjykimit i  shqipton dënim  me 

burgim prej katër / 4 / muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej një (1) 

viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale. 

 E dëmtuara - Përfaqësuesi i Zyrës së Likuidatorit të Bankës kreditore në Prishtinë  për 

realizmin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil. 

 

            Obligohet i akuzuari të paguaj në emër të  paushallit gjyqësor  shumën prej 20 €uro, dhe  

taksën në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. 

             II. Për piken dy të dispozitivit të aktgjykimit  në bazë të nenit 363 par 1 nënpar.1.3  të KPPK-

së, REFUZOHET AKUZA 

                 2. – se gjatë vitit 2010, nga ana e zyrtarëve të zyrës së likuidatorit të Bankës Kreditore të 

Prishtinës është vërtetuar se i pandehuri me qëllim të pengimit t realizimit të kërkesës pasurore ka 

larguar-bartur pronat të cilat kanë qenë hipotekë në Bankës Kreditore të Prishtinës, ku kjo bankë për 

shkak të mos pagesës së kredisë ka ekzekutuar hipotekën ku prona me numër të Certifikatës 22-....me 
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datën 18.12.2006, ka kaluar në emër të Bankës, mirëpo në Janar të vitit 2010 i pandehuri ka arritur që 

ta tjetërson edhe ta bartë në emër të M.B., me qëllim të  pagimit të borxhit,- 

      - me të cilën kreu veprën penale dëmtimi i të drejtave të personit tjetër nga neni 271 

paragrafi 2 të KPK-së me që   ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale.           

               Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore. 

A  r s y e t i m i 

Prokuroria Komunale në Ferizaj ka ngritur aktakuzën PP.nr.1577/2010 e datës 18.07.2012, ku  

ka ngarkuar të akuzuarin F.B., me vendbanim në Ferizaj rruga “.... “ i akuzuar nga Prokuroria 

Komunale në Ferizaj në bazë të aktakuzës PP.nr.1577/2010 e datës 18.07.2012, për shkak të veprës 

penale Mashtrimi nga neni 261 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së, dhe veprës penale  

dëmtimi i të drejtave të personit tjetër nga neni 271 paragrafi 2 të KPK-së. 

Në fjalën përfundimtare Prokurori i Shtetit-Avdullah Abedini, ka deklarua se pas përfundimit te 

procedurës se provave, dëgjimit te dëshmitarit M.U. , zyrtari i kadastrës në Komunën e Ferizajit, 

dëshmitarit M.B. si dhe provave materiale dhe atë kontrata për kredi dhe kontrata për hipoteke e lidhur 

në Bankën Kreditore në Prishtinë dhe të pandehurit F.B. dhe tani të ndjerit babait të tij I.B., propozimi 

për ekzekutim dhe sekuestrim te paluajtshmerisë  të datës 11.11.2005, procesverbali mbi ankandin 

publik dhe konkluzioni mbi shitjen publike të datës 24.05.2006, Certifikata mbi te drejtën e pronës ne 

emër te bankës kreditore në Prishtinë me numër .... te datës 18.12.2016, kontrata mbi shitblerjen e 

pronës lidhur ne mes të I.B. dhe M.B.  të datës 27.03.02008 e vërtetuar në ish Gjykatën Komunale në 

Ferizaj me datë 03.04.2008 me numër te vërtetimit 15.09.2008, si dhe Certifikata e pronësisë ne emër 

te M.B. të datës 13.07.2010, andaj konsiderojmë se ne veprimet e pandehurit janë manifestuar 

elementet e veprës penale mashtrimi nga neni 261 par 2 lidhur me par 1 te KPRK-se andaj mbetem ne 

tërësi pranë aktakuzës dhe te njëjtin ta shpall fajtor për veprën penale qe akuzohet. 

Ne fjalën përfundimtare përfaqësuesi i Bankës Kreditore në Prishtinë, Ragip Krasniqi, ka 

deklarua se në tersi e mbështetë fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, dhe ka kërkuar që  Zyra 

Kadastrale në Ferizaj, të anuloj kontratën e shitblerjes e lidhur në mes të M.B. dhe I.B. sepse e njëjta 

është paligjshme pasi qe prona për te cilën është lidhur kjo kontratë ka qenë dhe është pronë e Bankës 

Kreditore në Prishtinë  e cila është regjistruar në Zyrën Kadastrale në Ferizaj dhe lidhur me te janë 

ofruar të gjitha provat se Banka Kreditore ishte pronare e paluajtshmërive qe nga data 21.11.2006 

sipas Aktvendimit me nr. të lëndës – protokollit .... të  datës 18.12.2006 e njëjta e kishte lëshuar 

Certifikatën mbi te drejtën e pronës me nr. 22.... , Banka Kreditore e Prishtinës disa here kishte 
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shpallur ankand publik për shitjen e kësaj dhe nuk kishte pasur asnjë reagim për shitjen e kësaj 

patundshmërisë dhe ka mbetur pranë kompensimit të kredisë nga ana e te pandehurit, lidhur me verën 

penale që akuzohet i pandehuri i ka lënë gjykatës që të vendosë dhe të veproj në bazë të ligjit. 

Në fjalën përfundimtare mbrojtësi i të akuzuarit F.B., av. Gazmend Rexhepi ka deklarua se në 

shqyrtimet gjyqësore e posaçërisht në këtë shqyrtim gjyqësor, ka pritur që vetë prokurori i shtetit të 

heqë dore nga akuza meqë edhe nga provat vetë që i ka lexuar shihet qartë se nuk kemi të bëjmë me 

veprën penale që i ngarkohet i mbrojturi i tij. Fillimisht në dispozitiv të pikës parë të aktakuzës 

përshkruhet se kinse i pandehuri F.B. arrijnë që të nxjerrë Certifikatën mbi të drejtën pronësore në 

emër të babait të tij përmes së cilës kontratë legalizon në emër të pronarit M.B.. Gjatë këtyre 

shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura nga provat qe janë administruar posaçërisht prova Kontrata e 

nënshkruar Vr.nr.1509/08 me datën 03.04.2008, shihet qarët se i mbrojturi im nuk ka nënshkruar asnjë 

lloj kontrate, e as që ka patër autorizim, ku edhe dëshmitari vet M.B. në deklarimin e tij dhënë në 

gjykatë me  datën 24.07.2020  ku ka deklarua se nuk e njeh F.B. dhe këtë kontratë  e ka nënshkruar 

vetë I.B.. Andaj në bazë të deklarimit të tij dhe kontratës se lartcekur shihet se i mbrojturi im nuk ka 

asgjë në aktakuzën që e ngarkon prokurori i shtetit. Edhe nga vetë raporti plotësues  i dorëzuar nga 

gjeodeti M.U. nga katërmbëdhjetë / 14 / faqet e këtij raporti askund nuk e përmend të  mbrojturin tim 

kinse ka mund të jetë i involvuar  në bartjen e këtyre pronave dhe kërkoj nga gjykata që të ketë 

parasysh faktin kryesorë, edhe pse është detyrë e gjykatës qe te kujdeset ex officio ne këtë çështje, 

sepse në këtë çështje kemi të bëjmë edhe me parashkrim absolut, akuza e ngarkon për veprën penale 

mashtrim nga neni 261 par 2 te KPK-se e kjo dispozitë e parasheh dënimin nga 6 muaj deri ne 5 vjet, 

ndjekja penale për veprat te tilla te dënueshme te çështja e parashkrimit e sheh një vepër qe është e 

dënueshme mbi 3 vjet burgim por jo me shume se 5 nuk mund të behet ndjekja penale pa kaluar 

dyfishi i saj që i bie dhjetë / 10 / vite . Është e vërtetë se në akuzë  shkruan se gjatë vitit 2010 mirëpo 

nga provat e administruara si bazë merret kontrata V.nr.1509/08 e datës 03.04.2008 ne këtë çështje 

gati kane kaluar afër 13 vite me çka ka arritur edhe parashkrimi absolut dhe qe ligji penal e ndalon 

ndjekjen e tillë kur parashihet se është arritur parashkrimi absolut, andaj kërkon nga gjykata qe t’i ketë 

parasysh këto deklarime dhe provat sepse klienti im edhe në prokurori edhe sot para gjykatës e thotë 

se obligimit ndaj bankës nuk do t’i iki mirëpo nuk ka kryer vepër penale te mashtrimit aktakuza e cila 

e ngarkon, andaj kërkon nga gjykata qe ne këtë çështje penale për të mbrojturin e tij  të merr 

aktgjykim refuzues. 

I akuzuari F.B. ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndron pranë deklaratave të dhëna 

gjatë ter procedurës penale  dhe në tersi e mbështetë fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij  Av. 
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Gazmend Rexhepi, si dhe  ka kërkuar   nga gjykata qe  për veprën penale qe akuzohet në mungesë të 

provave ta liron nga përgjegjësia penale dhe ta shpallë të pa fajshëm. 

Meqenëse i pandehuri F.B., nuk e ka pranuar fajësinë gjykata ka mbajtur shqyrtimet gjyqësore, 

ku ka administruar të gjitha provat personale dhe materiale që lidhen me këtë çështje penale. 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së me datën 

08.08.2017, ka mbajtur shqyrtimin fillestar, por i akuzuari nuk e ka  pranuar fajësinë, për shkak të 

veprave  penale që akuzohet në bazë të aktakuzës PP.nr.1577/2010 e datës 18.07.2012 

Gjykata konform dispozitave ligjore  neneve 245 par.6 dhe  249 dhe 250 të KPPRK-së e ka 

udhëzuar të  akuzuarin F.B. dhe mbrojtësin e tij me autorizim Av. Gazmend Rexhepi  se mund të 

paraqet prova për kundërshtimin e aktakuzës apo kërkesë për hedhjen e aktakuzës, ku mbrojtësi i  të 

akuzuarit  Av. Gazend Rexhepi në afatin ligjor në  Gjykatën Themelore në Ferizaj, ka paraqitur 

kundërshtim me datën 28.08.2018. 

Gjykata duke vepruar konform dispozitave  ligjore të nenit 250 paragrafi 3 të KPPRK-së ka 

mbajtur shqyrtimin e dytë dhe pas deklarimeve të palëve në ketë fazë të procedurës penale ka refuzuar 

si të pa bazuar kërkesat për hedhjen e aktakuzës se ju ofrohet mundësia për shqyrtim të gjithanshëm 

gjyqësor në ketë çështje penale, për mes së cilës do t’ju jepet mundësia e shqyrtimit të  gjitha provave 

të propozuara nga Prokurori i Shtetit dhe provat të propozuara nga të akuzuarit duke mos i dhënë vlerë 

të paracaktuar asnjë prove dhe pa predikuar  epilogun përfundimtar të këtij gjykimi. 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.B. avokati Gazmend Rexhepi kundër Aktvendimit P.nr.300/13 të 

dt.17.01.2019, për refuzimin e kërkesës për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale në 

afatin ligjor me datën  23.01.2010 ka ushtruar ankesë. 

 Gjykata e Apelit e Kosovës PN.nr.478/2019 me datën 13.05.2019, me rastin e ankesës së 

mbrojtësit të akuzuarit F.B., avokati Gazmend Rexhepi, sipas detyrës zyrtare, Aktvendimin i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj P.nr.300/13,  të datës 17.01.2019, e ka anuluar dhe çështja penale i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rivendosje  ku Gjykata e Apelit e Kosovës  ku ka vlerësuar se lidhur me 

këtë çështje penale gjykata e shkallës së parë gabimisht në këtë fazë të procedurës penale e ka 

vlerësuar për hedhje të aktakuzës me arsyetimin si në aktvendimin  ankimor, ku në rastin konkret, 

gjykata e shkallës së parë ka qenë dashur të vlerësoj kundërshtimin edhe kërkesën për hedhje të 

aktakuzës të ushtruar nga mbrojtësi i të akuzuarit  edhe për pikën e parë të aktakuzës, gjegjësisht të 

veprës penale mashtrimi nga neni 261 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së, dhe pas 

vlerësimit të   njëjtës të merr vendim në lidhje  për ketë vepër penale që akuzohet i akuzuari dhe  të 
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konstatoji se aktakuza a i përmban të gjitha elementet që të mundë të veprohet sipas asaj në fazat e 

tjera të procedurës penale. 

Pas kthimit të kësaj lënde në rivendosje nga Gjykata e Apelit të Kosovë, gjyqtari i vetëm 

gjykues  është udhëzuar që në rivendosje të vlerësoj edhe njëherë kundërshtimin e provave dhe 

kërkesës për hedhje të aktakuzës sa i për pikën e të përshkrimit të aktakuzës, gjegjësisht të veprës 

penale mashtrimi nga neni 261 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPK-së po ashtu gjykata e 

shkallës së pare duhet të kujdeset që me rastin e marrjes së aktvendimit të vlerësoj aktakuzën edhe sa i 

përket pikës dy të aktakuzës lidhur me parashkrimin absolute të ndjekjes penale.  

Konform dispozitave të nenit 406 paragrafi 3 të KPPRK-së gjyqtari i vetëm gjykues  me datën 

02.09.2019, ka sjell Aktvendim ku ka Refuzua kërkesën për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e 

procedurës penale kundër të akuzuarit F.B. si të pa bazuar për pikën e parë të dispozitivit të aktakuzës, 

kundër aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.1577/2010 të dt.18.07.2012, për shkak 

të veprës penale mashtrimi nga neni 261 paragrafi 2 të KPRK-së, për pikën (dy) II, të dispozitivit të 

aktakuzës ka hedhur aktakuzën, e ngritur kundër të akuzuarit F.B. , për shkak të veprës penale  Dëmtim i të 

drejtave te personit tjetër nga neni 271 par 2  të KPK-së, dhe pushohet procedura penale për shkak të 

parashkrimit absolut  të ndjekjes penale në kuptim të nenit 106 paragrafi 1 nën par 1.6 dhe nenit 107 paragrafi 8 

të KPRK-së. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.B. avokati Gazmend Rexhepi kundër Aktvendimit P.nr.300/13 të 

datës 02.09.2019, për refuzimin e kërkesës për hedhjen e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale 

në afatin ligjor me datën  20.092019 ka ushtruar ankesë. 

Gjykata e Apelit e Kosovës PN.nr.1042/2019 me datën 10.10.2019, me rastin e ankesës së 

mbrojtësit të akuzuarit F.B. av. Gazmend Rexhepi  kundër Aktvendimin i Gjykatës Themelore në 

Ferizaj P.nr.300/13, datë 02.09.2019 ka Refuzuar si të pa bazë ankesën e mbrojtësit të akuzuarit F.B. 

avokatit Gazmend Rexhepi.  

 

Gjykata shqyrtimin kryesor në këtë çështje penale ka mbajtur  me datën 10.02.2020, në të cilin 

gjyqtari ka ftuar të akuzuarit të përcjellë me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësor duke e udhëzuar 

të akuzuarit në kuptim të nenit 323 parag.2.1,2.2 dhe 2.3 të KPPK-së. 

Pra leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit gjyqtari i vetëm gjykues i njofton  se për  pikën 

2 (dy) të dispozitivit të aktakuzës  së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, PP/II.nr.1577/2010 të 

dt.18.07.2012, e ngritur kundër të akuzuarit F.B.   , për shkak të veprës penale  Dëmtim i të drejtave te 
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personit tjetër nga neni 271 par 2  të KPK-së, dhe pushohet procedura penale për shkak të parashkrimit 

absolut  të ndjekjes penale në kuptim të nenit 106 paragrafi 1 nën par 1.6 dhe nenit 107 paragrafi 8 të KPRK-së. 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datën 10.02.2020, Prokurori  i shtetit  përsëri të 

akuzuarit i ka lexuar aktakuzën dhe pas leximit  gjyqtari është bindur se të akuzuarit e kanë  kuptuar 

në tërësi aktakuzën dhe i ka ofruar mundësi përsëri të deklarohen mbi fajësinë apo pafajësinë  e titj për 

pikën e par të dispozitivit të aktakuzës për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 261 paragrafi 2 

të KPK-së. 

I akuzuari F.B., deklaron se nuk është i fajshëm për veprën penale mashtrimi nga neni 261 

paragrafi 2 të KPRK-së për të cilën akuzohet nga prokurori i shtetit. 

Pasi i akuzuarit nuk  e ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari i vetëm 

gjykues ka ftuar prokurorin e shtetit për të përmbledhur provat që mbështesin rastin  konform nenit 

328 par 1.të KPPK-së.  

Bazuar ne dispotiztat e KPPK-se dhe atë te nenit 329 par.1 gjykata do te beje prezantimin e 

provave  qe përfshinë te gjitha faktet qe gjykata i konsideron te rëndësishme per nje gjykim te sakte 

dhe te drejte. 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës i Zyrës së Likuidatorit të Bankës Kreditore në Prishtinë, me 

autorizim Ragip Krasniqi, në shqyrtimin gjyqësor, në cilësinë e dëshmitarit ka deklarua se është një 

fakt i pa kontestueshme se F.B., ka aplikuar për kredi  dhe i është lejuar kredia në vlerën që është 

precizuar në dispozitiv të aktakuzës në shumë prej 67.075,20 €uro ( gjashtëdhjetë e shtatë mijë e 

shtatëdhjetë e pesë euro e njëzet cent)  ku në ketë shumë është llogaritur kredia dhe dëmi qe i’u është 

shkaktuar Bankës Kreditore të Prishtinës ( tani zyra e likuidatorit ) deri ne vitin 2010. E njofton 

gjykatën se i njëjti nuk e ka shlyer borxhin dhe mbetem pranë kërkesës pasurore juridike qe i njëjti ta 

shlyej ndaj bankës, por banka ndaj klientit te saj F.B. do të ketë mirëkuptim dhe nuk do ta ngarkoj me 

kamate ndëshkuese. Për ketë ne si Bankë i posedojmë të gjitha provat  dhe atë të lejimit të kredisë, 

pagesat të cilat i ka berë dhe borxhin e mbetu gjithashtu njofton gjykatën se i njëjti me rastin e marrjes 

së kredisë ka lenë hipoteke nga baba i tij tani i ndjeri I.B. dhe kane qenë të dy të njoftuar për marrjen e 

kredisë dhe lënien e hipotekës  dhe se te njëjtit e kanë nënshkrua hipoteklënsi I.... ( Rr.B. ) dhe kredit 

marrësi F.B. dhe hipotekë marrësi Banka Kreditore në Prishtinë,  ku e kanë nënshkruar kontratën për 

hipotekën me datën 24.09.2004. I pandehuri F.B. e ka ditë fare mirë që nuk i ka shlyer detyrimet ndaj 

bankës dhe se sigurisht e ka njoftuar edhe babën e tij tani te ndjerin I.B. i njëjti është dashur  ta dije në 

lidhje me shlyerjen e obligimeve qe ka krijuar ndaj bankës në marrjen e kredisë dhe se i njëjti ka 
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garantuar si hipotekëlanës dhe paluajtëshmërinë e ka kaluar ne emër te bankës ku gjykatës  i kemi 

ofruar provat që i ka në shkresat e kësaj lënde penale, mirëpo hipotekëlësi I.B., pronën të cilën e kishte 

lënë në hipotekë dhe ishte regjistruar në emër të Bankës me kontratë mbi shitblerjen  e kishte shitur 

M.B.. Në vazhdim të shqyrtimit gjyqësor në pyetjet e parashtruara nga prokurori i  shtetit dëshmitari 

ka theksua e dëmtuara Banka Kreditore në Prishtinë, përmes gazetës ditore që e ka qitur në shitje ku 

M.B. e ka vërejtur se prona te cilën ai e kishte blere ajo ishte vetëm pronë e bankës e cila ishte bartë ne 

emër të Banka Kreditore në Prishtinë në vitin 2006, çka do të thotë se  deri ne vitin 2010  nuk kanë  

pasur asnjë problem dhe nuk kanë pas asnjë njohuri lidhur me bartjen e kësaj pronë në emër të pronarit 

tjetër M.... / I.... / B.... , por pas  njoftimit menjëherë kemi marrë veprime ligjore në ketë drejtim në 

Prokurorin Publike në Ferizaj me datën 04.11.2010 nga Banka Kreditore e Prishtinës, ku Zyra e 

Likuidatorit ka paraqitur Kallëzim penal kundër Q.V., Drejtoresh e Zyrës Kadastrale e KK Ferizaj, 

I.B., dhe F.B., ku unë si përfaqësuesi i të dëmtuarës jam njoftuar se Prokuroria Komunale në Ferizaj, 

ka pushuar hetime kundër Q.V. dhe  I.B., dhe që nga atëherë  vetëm një pjese apo ngastër e parcelës 

ka mbetur  e regjistruar në emër të Bankës, kurse pjesët tjera të ngastrave kanë kaluar  në emër te 

pronarit M.... / I.... / B..... Po ashtu e njofton gjykatën se është  duke u zhvilluar edhe në  procedure 

kontestimore Divizioni Civil procedurë  për anulimin e kësaj kontrate të shitblerjes mirëpo ende nuk 

ka përfunduar. Lidhur me kredinë që është marrë në bankë në kontrate është nënshkruar mes kredi 

marrësit F.B.   dhe bankës ku hipoteklënës ka qenë prindi i F.B., I.B., por deri me tani  borxhi që është 

cek ne dispozitiv të aktakuzës ende nuk është shlyer nga debitori- kredi marrësi. Nga Drejtoria e 

Kadastrës në Ferizaj, kanë kërkuar te pajisen me mënyrën se si ka ardhur deri te  ndryshimet – i 

pronarit të këtyre parcelave-pronave që ishin në hipoteke, ku në atë kohë posedojnë edhe shkresa me 

shkrim qe ju kam drejtuar  kryetarit të komunës në Ferizaj, mirëpo deri me tani nuk kanë marrë me 

shkrim asnjë përgjigje. 

 Dëshmitari M.U., në shqyrtimin gjyqësor  të datës 10.02.2020, ka deklarua se   me detyrë ka 

qenë shef i kadastrës  në Ferizaj dhe atë  nga data 01.06.2000  e deri me datën  13.12.2012, ku detyra e 

tij ka qenë shpërndarja e lëndëve punëtorëve, Sektorit të Kadastrës, dhe atë Certifikatat e pronësisë, 

Certifikatat e regjistrimit të lendeve si dhe për çështje teknike, çdo gjë që ka qenë e nevojshme, dhe 

çdo javë ka raportuar për lëndët e përfunduara ne Agjensionin Kadastral të Kosovës, dhe i ka treguar 

punëtoreve se çka do të punojnë, ka patër takime të shpeshta me staf, ku edhe me shkrim i ka njoftuar 

për punën e tyre. Për çdo lëndë që ka ardhur në ketë zyre kanë qenë të punësuar dy punëtorë  juristë 

dhe tre operator, dhe ato lëndët i kanë pranuar sipas numrave, dhe lëndët janë regjistruar në regjistrat 

te sporteli dhe atë deri ne vitin 2013 dhe janë sjellë të gjitha kërkesat e qytetareve. Punëtorët juristë 

kanë pasur për obligim që ta bëjnë bartjen e pronësisë në librat e ndërrimeve, librat e regjistrimit e të 
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drejtave të pronave private, si dhe lë shuarjen e aktvendimeve mbi regjistrimin e ndërrimeve. Të 

njëjtat vendime që janë lëshuar nga juristit kanë qenë të nënshkruar nga juristët dhe ju është dorëzuar 

operatores për azhurim, ndërrimin e pronarit ( ne kompjuter). Në vazhdim dëshmitari deklaron se   ka 

njohuri për sate që po dëshmon në shqyrtimin gjyqësor  i autorizuari i zyrës ligjore i Bankës Kreditore 

në Prishtinë, personalisht i cili gjendet prezentë në shqyrtim gjyqësor, i njëjti ka kërkuar drejtoreshën e 

Kadastrës  Q.V., që të takohet me te, por atë dite drejtoresha nuk ishte aty dhe i ka pyetur se çfarë 

problemi kanë dhe të njëjtit  e kanë njoftuar se  parcela në Zonën Kadastrale në  Fshatin Mirosal 

Komuna Ferizaj  6 ( gjashtë ) parcela me sipërfaqe të përgjithshme 6 hektar e 19 ari e 49 metra   janë 

evidentuara –regjistruara në emrin e Bankës  Kreditore në Prishtinë,  por qe tani vetëm nje parcele ka 

mbet në emrin e Bankës dhe te tjerat  janë tjetërsuar ne emër te pronareve të tjerë. Menjëherë ne 

prezencën e tyre  ka shkuar dhe ka marruar regjistrimin e RDPP-së  regjistrimin e fletave posedues për 

Zonën Kadastrale .... dhe ka filluar të bëjë verifikime e tyre ne emër të kujt janë  të evidentuara këto 

parcela.  Deri ne vitin 2004 të gjitha parcelat e lartcekura kanë qenë në emër të Rr.B., baba Rexhep, 

mirëpo sipas Aktvendimit gjyqësor mbi trashëgimin është vërtetuar se  me regjistrimin e ndërrimeve 

3/2004 të gjitha këto parcela kane kaluar ne emër te I.Rr.  , në bazë të vendimit mbi trashëgimin te 

Gjykatës Komunale ne Ferizaj. Ne vitin 2006 kemi hasur në RDPP numër 21/2006 sipas aktgjykimit 

te Gjykatës Komunale ne Ferizaj E nr 418/2005 datës 08.11.2006 te gjitha këto parcela janë regjistruar 

ne Banka Kreditore ne Prishtinë, dhe  me datë 18.12.2006 është bërë regjistrimi në librin e të drejtave 

të pronave private Banka Kreditore Prishtine për të gjitha parcelat ku Bankës kreditore  Prishtinë 

përveç qe ju ka lëshuar Certifikata e pronësisë  te njëjtit kane marrë edhe aktvendimin mbi regjistrimin 

e ndërrimit në operatorin kadastral qe d.m.th. prej këtij momenti  Banka Kreditore në Prishtinë ka 

qenë pronar legjitim në të gjitha parcelat gjithsej gjashtë (6 ). Certifikata e patundshmërisë e datës 

18.12/2006 si dhe Certifikata e lëshuar e datës 14.04.2008 shihet se nuk është bërë azhurnimi i 

Certifikatës së pronësisë te vitit 2006 që do të thotë se prona e cila është regjistruar në emër të Bankës, 

Banka e ka marrë Certifikatën e pronësisë dhe aktvendimin dhe e ka kryer punën e vetë duke menduar 

se i ka kryer te gjitha veprimet ligjore, mirëpo azhurimi nuk është ber ndërsa ne vitin 2008  ne 

regjistrimin e drejtave të pronave private numer 04/2008 shihet se është ber regjistrimi i kontratës mbi 

shitblerjen VR nr.1509/08 e datës 03.04.2008 nga gjykata komunale në Ferizaj, ku 5 parcela të tjera 

nga pronari I.B., kanë kaluar në emër të pronarit M.B., ku sipas verifikimit  është vërtetuar se pronar 

legjitim i kësaj prone është  Banka Kreditore Prishtinë, ndërsa pronën të cilën  e ka nënshkruar M.B., 

nuk ka qenë pronar i kësaj prone mirëpo i njëjti në Zyrën e Kadastrës në vitin 2008 sipas Certifikatës 

të lëshuar me datë 14.08.2008, gjitha parcelat kanë qenë të evidentuara në emrin e tij  dhe këto pesë 

(5) parcela i ka vërtetuar në Gjykatë mbi shitblerje edhe pse nuk kanë qenë prona të tij. Si pasoje e të 

gjitha këtyre gabimeve prej vitit 2005, deri ne vitin 2010, ka qenë mos azhurimi i lëndëve edhe pse 
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qysh në vitin 2005, ka kërkuar në të gjitha mënyrat te punëtorët e kadastrës te operatorët te juristët nga 

Agjensioni Kadastral i Kosovës, ka kërkuar që çdo parcele që ndryshohet ose titullari ose regjistrim i 

hipotekës. Kontrata mbi shitblerjen të regjistrohet në librin e RDPP-së të bëhet azhurimi i asaj lënde 

dhe pastaj palës ti lëshohet Certifikata e pronësisë, mirëpo një  gjë e tille nuk ka ndodhur sipas lëndëve 

të cilat janë kryer nga arsyeja se Agjensioni Kadastral i Kosovës i ka marrë ne trajnim punëtorët 

operator dhe juristët dhe njeherit i ka thënë se ju nuk duhet të bëni kurrfarë ndryshimi  nga  viti 2005, 

deri 2007, deri ata të sjellin një program të ri , arsyeja ka qenë AKP-ja ka pasur me regjistrat e pronave 

kadastrale  dhe regjistrin e prove të drejtave dhe hipotekave, ndërsa prej vitit 2000, deri ne vitin 2004, 

Kadastra nuk ka pas RDPP por ka pas regjistra të ndërrimeve, në regjistrat e ndërrimeve janë 

regjistruar të gjitha transaksionet masat e përkohshme pengjet copëtimet e parcelave, vetëm hipotekat 

nuk kanë qenë të regjistruara në regjistrat e ndërrimeve, për të gjitha këto lëndë prej vitit 2000, deri ne 

vitin 2004,  janë bërë azhurimet. Ndërsa sipas dokumentacionit që ekziston në kadastër dhe dosjet që i 

posedojmë  shifet se nga viti 2005, viti 2006, viti 2007, viti 2008,  nuk ka pas azhurim lidhur me ketë 

lëndë. Gjithë punëtorët që kanë punuar në ketë zyre pa marrë parasysh se çfarë pozite kanë pasur kanë 

patër për obligim para se me lëshuar Certifikatën e pronësinë ne vitin 2008 ne emër të I.B.t tani të 

ndjerit kanë pas për obligim me i shikua të gjitha librat  dhe nëse janë plotësuar këtu kushte kanë pas 

të drejtë me lëshuar Certifikatën e nëse ka pas ndonjë pengesë ta njoftojnë Operatorin lidhur me 

problemet që hasin. Pas takimit me  personat që kanë ardhur nga Banka Kreditore  Prishtinë, nga ajo 

dite unë  nuk jam takuar më to,  por ka njohuri  se kanë qenë përfaqësuesit e Bankës edhe pas këtij 

rasti që të takohen edhe me juristët. Mirëpo pas gjetjes  së të gjitha lëshimeve në ketë rast Drejtori për 

Kadastër në Ferizaj është dashtë me anulua Kontratën e shitblerjes dhe palën ta njoftoj mbi anulimin e 

shitblerjes si dhe ta njoftoj Gjykatën lidhur me kontratën që është  vërtetuar në Gjykatën Komunale në 

Ferizaj. Gjatë verifikimit të dokumentacionit në ketë çështje prona është e evidentuar pesë ( 5 ) parcela 

të regjistruara në emër të  pronarit M.B., kurse një ( 1)  parcele është në emër të dëmtuarës Bankës 

Kreditore në Prishtinë, pra  prej  vitit 2005, deri ne vitin 2010, ka patër gabime në Zyrën Kadastrale në 

Ferizaj nga rrjeti azhurnimeve ku nga Agjensioni Kadastral janë hequr pronarët legjitim të pronës dhe 

prona e tyre është shënuar në një pronar ku pos këtij rasti kanë patër rast nga një pronar tjetër nga 

Podujeva , ku ka përgatitur raport me shkrim dhe i dorëzon gjykatës që ti bashkëngjitet shkresave të 

kësaj lënde penale  që ti shërbej si provë në ketë çështje penale. 

Dëshmitari M.B., në shqyrtimin gjyqësor  në pyetjet e parashtruar nga prokurori i shteti  është 

përgjigjur se  në 2008 nuk kam blerë tokë por në ketë vitë  e kam berë bartjen e këtyre parcelave në 

emrin tim, e blerjen e tyre kamë bërë ne vitin 1980 nga I.B. nga Fshati .... Komuna Ferizaj. Kur e kemi  

përpilua kontratën e shitblerjes ka qen prezent  shitësit I.B. dhe   e kemi nënshkruar, por nga familjarët 
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e tij të tjerë nuk kanë qenë prezent dhe është e vërtetë se i kamë thanë ta bëjmë bartjen e pastaj të bëjë 

pagesën, ku i kam nxjerr të gjitha dokumentet në Kadastrën e Ferizajt, pasi ishte ende prona në emër të 

tij, por edhe pse i kamë nxjerr nuk kam pasur autorizim nga I.B., miro kemi vërtetuar kontratën në 

gjykatë në Ferizaj dhe çdo gjë ka shkuar në rregull. Në viti 2010 jam njoftuar se kjo pronë që e kamë 

blerë  kishte qenë në hipotekë si garancion i marrjes së  në kredie, ku marrësi nuk e kishte paguar 

kreditin e prona të cilën e kamë blerë kishte kaluar në emër të Bankës, e për ketë ishte njoftuar nga 

djali i tij Z.... pasi banka këtë ponë e kishte qitur për shitje në ankand publik. Nuk më kujtohet se a ka 

marrë menjëherë personalisht ndonjë veprim por nuk e përjashton mundësin që djlali i tij Z.... të ketë 

shkuar tek F.B., për të sqaruar ketë çështje lidhur me ketë pronë që kam  blerë nga baba i F.B.i, I.B., të 

cilën prone që nga viti 1981 e deri me  tani e shfrytëzon dhe nuk ka pasur kurrfarë problem ku me 

sipërfaqe të përgjithshme është më shumë se dy  hektar, por nga Banka Kreditore Prishtinë, nuk 

pranuar  kurrfarë njoftimi se ka kaluar në emër të tyre. Unë as që kame ditur dhe se kam menduar se 

do te ndodhe kjo, pasi qe  unë kam punuar në perëndim por lidhur me pronësinë është marrë  djali im 

Z..... Gjithashtu theksoj se kur është bërë  bartja e kësaj toke në emrin tim  të gjitha shpenzimet i kamë 

hequr unë dhe këtë tokë e kam blerë në vitin 1980 dhe paguar me të holla kesh  por bartjen e kamë 

bërë në vitin 2008 pasi i kisha paguar në tersi sipas arritjes së marrëveshjes për shitblerjen. Unë nuk e 

di se çka është bërë se F.B., nuk  e kamë njohur por  unë  e kam njohur babën  e tij  I....    dhe me atë 

kamë lidhur kontrata  e jo me F.B.  n pra F.B. nuk ka qenë prezent dhe në nxjerrjen e të gjitha 

dokumenteve të nevojshme lidhur me bartjen e kësaj patundëshmërie nuk ka qen prezent F.B., por me 

babën e tij I.... kemi pasur shoqërim dhe e di se e ka patër një djalë. Është e vërtetë se ketë kontratë e 

kam nënshkrua dhe është e vërtetë se  e kame  vërtetuar në gjykate, pas nënshkrimit te kësaj deklarata 

dhe vërtetimit në gjykatë se unë  kamë shkuar ne kadastër ne Ferizaj që të bej bartjen e kësaj toke, i 

kam te gjitha dokument se kjo pasur është bartur ne emrin tim,  nuk kam njohur që ndonjë një parcele 

që kam blerë që është ne emër të Bankës . 

 Me qe janë plotësuar kushtet që të mbahet shqyrtimi gjyqësore duke u bazuar  ne nenin  311 

par.3 te KPRK-se, ku  e shqyrtimi i  fundit gjyqësore  është mbajtur  data 10.02.2020  por kanë kaluar 

me tepër se tre muaj nga shqyrtimi i fundit  për shkak të Pandemisë, gjykatës ju ka pa mundësuar që të  

mbajë shqyrtimet gjyqësorë andaj, shqyrtimi duhet të filloj rishtazi dhe përsëri te shqyrtohen te gjitha 

provat.  

Palët  prezentë theksojnë se nuk ka nevoje qe te nxirren prova te reje por mbesin pran provave 

dhe deklarimeve te nxirrua deri ne ketë faze siç janë:  Procesverbali i shqyrtimit fillestarë i datës 

08.08.2017; .Procesverbali i datës 27.08.2018 dhe Procesverbali i i datës 10.02.2020. 
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Palete ne procedurë pajtohen me leximin e procesverbaleve te datave te larte cekur si dhe nuk 

kane kundërshtime. 

Gjykata njofton palët se pas marrjes ne pyetje te dëshmitarit M.U. ne shqyrtimin gjyqësor me 

date 10.02.2020 në gjykatë ka ofruar me shkrim dokumente shtese për ta sqaruar ketë çështje  ne 

cilësinë e dëshmitarit që të dëgjohet lidhur me provat qe i ka dorëzuar me shkrim në gjykate, ku me 

prova qe i ka ofruar janë dorëzuar palëve, kështu qe shqyrtimi i sotëm gjyqësorë vazhdon me rimarrje 

përsëri në pyetje nga palët dhe atë: nga përfaqësuesi i te pandehurit F.B.   me mbrojtësin e tij me 

autorizim av. Gazmend Rexhepi 

M.U., shef i kadastrës kurse tani në detyrë është në Departamentin e tatimit në pronë Mbrojtësi 

i të pandehurit para se ti parashtroj pyetje e njofton dëshmitarin qe ka pranuar raportin plotësues për të 

cilin edhe është njoftuar që të dëgjohet dhe ti parashtrohet pyetjet lidhur me plotësimin e këtij raporti. 

Ne rimarrje në pyetje  të mbrojtësit të pandehurit F.B. av. Gazmend Rexhepi dëshmitari M.U. 

në pyetjet e parashtruar përgjigjet: 

Pyetje : ne faqen 3 te këtij raporti plotësuese është cituar se bartja e pronës , ne emër te M.B. 

është ber me anë t kontratës së shitblerjes VR.nr. 1509-08 te datës 03.04.2008, pronari i ri është berë 

M.B., në bazë të hulumtimit te juaj në ketë çështje a ka pasur ndonjë veprim juridik pas kësaj date te 

viti 2008. 

Përgjigje:, unë për ketë lëndë nuk kamë qenë i njoftuar më parë mirëpo jam i njoftuar, për herë 

të parë kur gjykata themelore në Ferizaj ka bërë ftes zyrtare dhe pas njoftimit me ketë lanë dhe 

studimit të kësaj lende, unë kam ardhur ne përfundim me sa vijim: Kjo pronë qe pyeti mbrojtësi  ka 

qene ne emër te gjyshit te F.B. (Rr.... , baba i Rr.R. ) sipas fotografimit të vitit 1970, ku për ketë 

posedoj edhe fletën poseduese. 

  Ne vitin 2004 është bërë trashëgimia e kësaj prone sipas aktvendimit gjyqësore mbi 

trashëgimin nr. T nr.149/2004,  e datës 15.06.2004 ne gjykatën komunale ne Ferizaj, kjo prone sipas 

aktvendimit te trashëgiminë ka kaluar ne emër te pronarit I.Rr.  t, sipas njohurive qe kame kadastra 

nuk ka lëshuar asnjë aktvendim mbi regjistrimin e hipotekave  prej vitit 2000 deri ne fund te vitit 

2004, arsye  për ketë sepse nuk ka qene i pajisur me RDPP te hipotekës ( Regjistri i te drejtave te 

pronave private për regjistrimin  hipotekave ), ne te cilin vite pala ka bere përpilimin hipotekës  unë 

nuk jam i informuar sepse e njëjta hipoteke nuk është e regjistruar ne gjykatën themelore ne Ferizaj. 
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  Gjate studimit te kësaj lende, është vërtetuar se në bazë të aktvendimit gjyqësore , përmbarues 

E.nr.418/2005  i datës 08.11.2006 , ne regjistrin e RDPP numër 21/2006,, me numër te protokollit ....  i 

datës 18.12.2006, te gjitha ngastrat kontestuese ne numra .... me kulturë mal i klasit të dytë,  me 

sipërfaqe prej 362, 77 metra katror, ngastra me numër .... me kulturë livadh i kalasit të 5 me sipërfaqe 

prej 401 metër katror, ngastra .... me kultur ari ari klasit te 6 me sipërfaqe prej 6440 metra katror, 

ngastra me numër ....me kulturë ari te klasit te 5 me sipërfaqe prej 4056 metra katror , ngastra me 

numër ....me kulturë te arit të klasit  te 6 ne sipërfaqe prej 1851 metra katror dhe ngastra me numër 

....me kulturë mal i klasit të dyte me sipërfaqe prej 12924 metra katror , ne sipërfaqe te përgjithshme 

61949 metra katror te gjitha këto prona nga pronari I.Rr.   janë evidentuar ne emër te banka kreditore 

ne Prishtine , këto te dhëna shifen edhe ne RDPP numër 21/16 te cilat edhe i kame dozuar me shkrim 

gjykatës,   ne vazhdim dëshmitari deklaron se ne vitin 2008 ne RDPP numër 4/2008 me te cilën lënde 

ka qene i ngarkuar juristi B.Q.P., te gjitha parcelat përpos parcelës .... janë regjistruar ne emër te M.B. 

këto te dhëna shifen ne RDPP numër 4/2008 ne baze te kërkesës me numër te protokollit P.00581 / 

2008 te datës 03.04.2008 dhe ne baze te kontratës mbi shitblerjen  V numër 1509/08 te datës 

03.04.2008 nga gjykata komunale ne Ferizaj,  ne vazhdim dëshmitari e njofton gjykatës se nga viti 

2005 deri ne mesin e vitit 2006 nuk është bërë asnjë azhurim ne zyrën  Katrastrale në Ferizaj , unë 

kam vërejtur se ne vitin 2005 dhe 2006 se nuk është duke u ber asnjë azhurim dhe kam ftuar zyrën 

time juristet dhe operatoret e azhurimit dhe te njëjtit i kam njoftuar me shkrim se nuk guxon te behet 

asnjë regjistrim i transaksioneve shitblerjeve dhe për çdo lënde operatoret janë te obliguar qe te bëjnë 

azhurimin e çdo lënde e cila regjistrohet me shitblerje, trashëgim ndarje fizike, kontratë mbi dhurate , 

masë të përkohshme nga gjykata , peng nga administrata tatimore, hipotekë etj., mirëpo te gjithë 

zyrtaret komunale katastrale  mua me kanë njoftuar se ata kane pasur trajnimin me Agjensionin 

Katastral te Kosovës, dhe se te njëjtit janë të njoftuar nga Agjensioni katastral i Kosovës që mos të 

behet asnjë azhurim, asnjë transaksion Agjensioni katastral i Kosovës, të sjell programin e ri për 

azhurmin e lëndëve për të gjitha zonat katastrale, të njëjtit janë të udhëzuar nga Agjensioni që për të 

gjitha transaksionet certifikata e pronësisë të lëshohet në mënyre manuale- e përshkruar  e njëjta gjë ka 

ndodhur edhe me Bankën kreditore ne Prishtinë.. Kjo lendë nuk është dashur që të regjistrohet 

kontrata mbi shitblerje e cekur me larte, dhe obligimi kryesor i nëpunësit- juristit i cili ka qenë i 

ngarkuar me këtë lendë është dashur te behet komplet i kësaj lende te kontrollohet: regjistri i fletave 

poseduese, regjistri i ndërrimeve, regjistri i RDPP-se, regjistri i fletëparaqitjeve,  dhe ne rast se ishte 

kontrolluar vetëm regjistri i te drejtave të pronave private automatikisht kishte  mundur me gjet ne 

vitin 2006 se të gjitha këto prona kane qenë prona të bankës kreditore dhe ai ka mundur te evitoje këtë 

gabim te mos azhurimeve dhe i njëjti ka qene i obliguar qe ne te njëjtën kohe ta njoftoj operatorin dhe 

te beje azhurimin e kësaj lënde në emër të Bankës Kreditore. Ndërsa kontratën mbi shitblerjen të 
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anuloje dhe nga  një aktvendim mbi anulimin e kësaj kontrate t’ia dorëzohet: shitësit, blerësit, 

Gjykatës Komunale në Ferizaj në lëndën në lënden mbi kontratën e shitblerjes, mirëpo edhe pse për 

zonën Kadastrale në F. .... ka qenë një libër i vetëm i RDPP-së, ku ne vitin 2006 është evidentuar 

Banka Kreditore në Prishtinë, ndërsa ne vitin 2008 janë regjistruar te gjitha parcelat përpos parcelës 

nr. 937 ne emër te M.B.. Ne këtë lëndë me 26.10.2010 është edhe një procesverbal i mbajtur ku 

shkruhet: ne zyrën e Drejtorisë për Kadastër ora 15:25h fjalën e ka marre drejtoresha Q.V. e cila e 

njoftoj palën-blerësin shkaqet dhe rrethanat e palujtëshmërise ne fshatin ....,  e cila ka kaluar  në bazë 

të borxhit të kredisë, nga Banka Kreditore në Prishtine, pala tha- Z.B. se palujtëshmëria ne fjalë sipas 

gjendjes faktike e kemi blerë shumë më herët, 1980 nga ish pronaret, kurse tjetërsimi me kontratë mbi 

shitblerjen  e kanë bërë pa dijeninë tone ne vitin  2008 e që ka qenë çdo gjë normal , për ketë jam 

njoftuar përmes Ankandit Publik, përveç neve ka blere edhe I.B. afër 6 hektar, pronari i ri Z.B.. Në 

ketë kohe kur është bërë procesverbali për vitin 2010, Zyra Komunale Kadastrale , juristi ne fjale dhe 

drejtoresha kanë qenë të obliguar qe sipas detyrës zyrtare te anulojnë kontratën mbi shitblerjen te vitit 

2008 dhe e terë prona ta ktheje në emër të Bankës Kreditore, sepse ky është një gabim teknik me mos 

azhurimin e lendeve. Ne kemi pas edhe gabime tjera ku e terë prona ka kaluar ne emër te pronarit pa 

asnjë dokument valid, por ne çka kemi mundur  i kemi bere përmirësime, edhe një here theksoj se ne 

vitin 2010 nuk ka pasur asnjë ndryshim të pronës mirëpo është mbajtur vetëm një procesverbal në 

zyrën e drejtoreshës ku ka qene prezent juristi Bislim Mani te cilën e ka mbajtur procesverbalin dhe e 

ka nënshkruar. 

Në vazhdim të shqyrtimit gjyqësor  gjyqtari gjykues i njofton palët se prokurori i shteti në 

aktin akuzues ka propozuar që të dëgjohet në cilësinë e dëshmitarit Z.Sh., nga Ferizaj, anëtarë i Bordit 

të Bankës Kreditore të Prishtinës ku për shqyrtimin gjyqësor e caktuar për datën 10.02.2020 por nga 

fletë dërgesa për dorëzim personal me datën 24.01.2020 shpërndarësi i ftesave ka shkruar se Z.Sh., ka 

vdekur. Gjykata me datën 17.06.2020 ka lëshuar urdhëresë për verifikim Stacionit Policor në Ferizaj 

për të verifikuar se a ka ndërruar jetë Z.Sh., ku Gjykata ka pranuar Memorandumin zyrtar Nr. 

referencës 04/1-05F-825/20 i datës 19.06.2020 , ku njoftojnë se sipas vllahut të tij I.Sh., i ka njoftua se 

vëllai i tij Z....  ka vdekur, ku gjykata ka siguruar edhe  Certifikatën e Vdekjes Numri i Referencës .... 

e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Ferizaj me datën 19.06.2020 ku vërtetohet se Z.Sh. ka vdekur 

m datën 17.08.2019. ku nga shqimim i shkresave të kësaj lënde  dëshmitari I propozuar në asnjë faze 

nuk ka dhen dëshmi që ti mundësohet gjykatës që bazuar në nenin 339 Paragrafi 1 nën par 1.1. të 

KPPRK-së  

Gjithashtu prokurori i shtetit në aktin akuzues ka propozuar që të dëgjohet në cilësinë e 

dëshmitarit Z.B., nga fshati .... , për shqyrtimin gjyqësor e caktuar për datën 10.02.2020 por nga fletë 
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dërgesa për dorëzim personal me datën 27.01.2020, shpërndarësi i ftesave ka shkruar se nuk gjendet 

në shtëpi. Gjykata me datën 17.06.2020, ka leshur urdhëresë për verifikim Stacionit Policor në Ferizaj 

për të verifikuar se ku a ndodhë në Kosovë apo jashtë vendit, ku Gjykata ka pranuar Memorandumin 

zyrtar Nr. referencës 04/1-05F-826/20 i datës 19.06.2020 , ku njofton gjykatën se janë njoftuar nga 

djali i tij Z.B. i ka njoftua se Z.... gjendet jashtë Kosovës në Gjermani, ku nga shikimi i shkresave të 

kësaj lënde  dëshmitari i propozuar në asnjë faze nuk ka dhen dëshmi që ti mundësohet gjykatës që 

bazuar në nenin 339 Paragrafi 1 nën par 1.1. të KPPRK-së. 

 Lexohet dhe shikohet kontrata për kredi dhe kontrata për hipoteke te lidhur ne mese te  bankës 

kreditore te Prishtinës dhe   të pandehurit F.B.  ,  ekzekutimi  me sekuestrimi dhe konfiskimi  te 

koletarit dhe shitjes e patundshmërisë e datës 11.11.2015, procesverbali mbi ankandin publik dhe 

konkluzion she shitjen e patundshmërisë e datës 24.05.2006, Aktvendimi i Kuvendit  komunal zyra 

kadastrale  me nr.0256 i datës 18.02.2006, certifikimi mbi te drejta e pronës e lidhur ne mese te I.B. 

dhe M.B. e dt.27.03.2008 e vërtetuar ne gjykate dt.03.04.2008 me nr.1509/2008, certifikata mbi te 

drejtën e pronës  ne emër te M.B. me nr.273 i dat.13.07.2010, njoftimi  nga zyra kadastrale e Ferizajt e 

dt.03.03.2011 dhe njoftimi nga Agjensioni Kadastral i Kosove së ne Prishtine  i dt.18.05.2011. 

Gjyqtari gjykues i njofton palët për piken 2 qe akuzohet i pandehuri për veprën penale dëmtim 

i te drejtave te personit tjetër nga neni 271 par.2 te KPK-se nuk është lëshuar ne shqyrtim për arsye se 

për këtë vepër penale ka arritur parashkrimi absolut ku këtë e ka cekur edhe gjykata e apelit 

PN.nr.478/2019 e datës 13.05.2019 ku nga shkaqet e lartcekura ka theksuar se për piken 2 te aktakuzës 

ka arritur parashkrimi absolut. 

Në  vazhdimin e shqyrtimit gjyqësor i datës  13.11.2020 ka munguar përfaqësuesi i bankës 

Ragip Krasniqi ku në bazë të njoftimit qe ka marre zyra ligjore është njoftuar se përfaqësuesi nuk 

mund te paraqitet ne seance për arsye se me familje është ne izolim për shkak te virusit Covid-19. 

Gjykata kishte marre vendim dhe kishte shtyrë seancën për datën 26.11.2020 ora 13:15 por ne këtë 

date është paraqitur mbrojtësi i te pandehurit av Gazmend Rexhepi ku ka njoftuar gjykatën se i 

pandehuri F.B.   është i sëmurë nga virusi Covid-19, ku gjykatës i sjelle dëshmi . Gjykata ne vazhdim 

kishte caktuar seancën për datën 11.12.2020 ku ne seancë janë paraqitur palët, ku ne fillim te 

shqyrtimit përfaqësuesja e zyrës se likuidimit te bankës kreditore ne Prishtine Nora Sadiku Dushi e 

njofton  gjykatën se përfaqësuesi Ragip Krasniqi ende është ne izolim, por sipas njoftimit qe ka marre 

nga ai mund te paraqitet pas dy tri dite , kështu qe gjykata ka caktuar seancën për ditën e sotme.  

I akuzuari F.B., në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar unë e mbështes ne tërësi 

deklaratën qe kam dhënë para prokurorit ne ish Prokurorinë Komunale ne Ferizaj te dhënë me datën 
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14.06.2012, dhe ne vazhdim thekson : është e vërtetë se unë ne bankës kreditore ne Prishtine kam 

aplikuar për kredi ne shumen prej 50.000euru për biznes, por edhe me pare e kisha marre një kredi 

tjetër ne te njëjtën banke ne shumen rreth 25.000 euro, kam bere parapagimin sipas marrëveshjes. 

Arsyeja ishte qe unë dëshiroja qe te zgjeroja biznesin ne atë kohe, ku filluan te zhvillohen edhe 

bizneset e mëdha si Viva Fresh , Ben-af, por unë deklaroj se ishte problem qe karshi këtyre bizneseve 

te mëdha te mbijetoj, është e vërtetë se me datën 03.12.2009, ka ndërruar jete prindi im I.B., ku prindi 

im kishte nënshkruar si hipoteklenes. Ne pyetjen e parashtruar nga i mbrojturi i tij ne vazhdim i 

pandehuri deklaron se unë nuk e kam njohur M.B., pasi qe si emër e kam ndëgju por nuk  e kam 

takuar asnjëherë, nga kryerja e shkollës fillore jemi shpërngul nga fshati ....  ne Ferizaj. Unë deklaroj 

se nga prindi im tani i ndjeri I.B. nuk kam pasur kurrfarë autorizimi për pronat, sipas asaj qe kam 

njohuri unë gjithmonë jam marre me pune fizike , meqë kom pas lokale te biznesit, dhe me prona nuk 

jam marre fare , është marre tani i ndjeri babai im, unë kam qene vete personalisht ne bankën qe po me 

pyetni ku prezent kane qene përfaqësuesit e bankës, dhe ata kane qene tek un, unë kam kërkuar qe te 

shkoj atje dhe kam biseduar me te qe ta gjejnë një rruge për pagese kësteve te kredisë, me kusht qe te 

jete një model i kapshëm për pagesën e kohës. Aty ku isha prezent kane qene disa punëtorë te bankës, 

ndërkohë ka ardhur një zyrtar i bankës ku ishte si përgjegjës i bankës, dhe i njëjti i pyeti punëtorët e 

bankës se kush është ky person, ata e njoftuan se është pronar i Marketit .... ne Ferizaj , menjëherë i 

pyeti se a i sjelle i njëjti te gjitha te hollat e kredisë, ata i than jo nuk ka sjell te holla por ka ardhur qe 

te bisedojmë dhe ta gjejmë një zgjidhje. I njëjti ju tha se nëse nuk i ka sjelle te gjitha te hollat e kredisë 

nuk kemi se çka te bisedojmë me ta. nga këto arsye qe ceka me larte unë u largova nga selia e kësaj 

banke.  

Gjykata duke u bazuar në nenin 7, 8 dhe nenin 361 par.1 dhe 2 të KPPK-së vlerësoi provat një 

nga një dhe të gjitha së bashku  si dhe lidhje me provat që gjinden në shkresat e kësaj lënde penale dhe 

në bazë të vlerësimit të tillë është provuar se i akuzuari F.B. e ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohen vërtetoi gjendjen faktike në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Gjendjen e përshkruar faktike 

gjykata e vërtetoj në bazë të deponimit të dëshmisë së dëshmitarëve R.K. përfaqësuesit të  Zyrës së 

Likuidatorit të Bankës kreditore në Prishtinë,  M.U., M.B., Gjykata dëshmisë të këtyre dëshmitarëve ia 

fali besimin e plotë, pasi që e njëjta është e mbështetur në prova dhe fakte të cilat janë administruar 

gjatë shqyrtimeve gjyqësore. 

 

            Sipas vlerësimit të gjykatës mbrojtja e të akuzuarit F.B.  se nuk e ka kryer veprën penale është 

pabazuar nuk ka mbështetje në prova dhe fakte, është kontradiktore dhe më shumë e orientuar ne 

drejtim te justifikimit të veprimeve të tyre inkriminuse, me qëllim të shmangies nga përgjegjësia 
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penale dhe është shumë e qartë se i akuzuari ka për qëllim ti shmanget përgjegjësisë penale, andaj 

gjykata nuk ia fali besimin deklarimit të tij se  nuk është kryes i veprës për të cilën akuzohen, sepse ky 

deklarim nuk ka mbështetje në asnjë provë të vetme, për këtë gjykata gjeti se i akuzuari është 

përgjegjës për veprën penale që akuzohen. 

Gjykata dëshmive të këtyre dëshmitarëve i fali besimin e plotë, pasi që të njëjtat janë  

mbështetur në prova dhe fakte të cilat janë administruar në shqyrtimin gjyqësor, si  dhe në 

dokumentacionin tjetër që gjendet në shkresat e lëndës, gjykata dëshminë e këtyre dëshmitarëve e 

vlerësoi si objektive, të qartë, pasi që dëshmitarët saktë dhe në mënyrë kronologjike e kanë përshkruar 

ngjarjen e këtij rasti marreje së kredisë dhe mos pagesës së saj që i kanë shkaktuar të dëmtuarës 

Bankës kreditore në Prishtinë.     

Andaj, duke u mbështetur në këto fakte dhe provat e administruara gjykata gjeti se në veprimet 

e të akuzuarit F.B., janë   përmbushur gjitha elementet qenësore me të cilën në bashkëkryerje kanë 

kryer veprën penale mashtrimi nga neni 261 paragrafi 1të  KPK-së.       

             Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 64 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethanë lehtësuese 

për të akuzuarin mori se ka treguar sinqeritet në procedurën penale, gjendjen e tij ekonomike, i pa 

punë, mbajtës i familjes mbi bazën e këtyre rrethanave gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë 

penale të  akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të gjitha këtyre, 

i shqipton  dënim  si në dispozitiv të aktgjykimit, duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në 

proporcion  dhe raport me peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin 

e të akuzuarit dhe me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të 

mos kryejë vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre 

penale në shoqëri konform nenit 34 të KPK-së. 

Gjykata konform nenit 463 parag.1 lidhur me par 3.të KPPK-së, E dëmtuara –Përfaqësuesi i 

Zyrës së Likuidatorit të Bankës Kreditore në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike e ka 

udhëzuar në kontest civil.  

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është 

sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe nenit 39 parag.1 

nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit Nr.05/L-036.   

Nga sa u tha më lart është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal, 

P.nr.300/2013 me datë  24.12.2020 

 

  Procesmbajtëse                               Gjyqtari 

  Besa Murseli                                                         Adem Shabani 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar, ankesa në,  afat prej 15 ditësh. nga 

dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 


