
1 

 

1 

 

          P.nr.80/2014 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti për Krime të Rënda, trupi 
gjykues i përbërë nga gjyqtari Skender Çoçaj kryetar, Kymete Kicaj e Gani Kastrati 
anëtarë, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses Birsen Kume, duke vendosur në lëndën 
penale ndaj të akuzuarit Y. K. nga Prizreni, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i 
pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2 .1 të KP-së,  dhe të 
akuzuarit V. G., nga Prizreni, për shkak të veprës penale rastet e posaçme të 
falsifikimit të dokumenteve nga neni 399 paragrafi 1 nënparagrafi 1 të KP-së, sipas 
aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren-Departamenti për Krime të Rënda, 
PP.nr.226/2013, e datës 01.04.2014, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, me datën 
24.11.2015, në prezencë të Prokurorit të Shtetit Sefer Morina, të akuzuarve dhe 
mbrojtësit Av. E. R., murr dhe publikisht shpall këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
 Të akuzuarit:  
 

1.Y. K., nga i ati H., e ëma B., data e lindjes ... në Prizren, ku edhe tani jeton,  
shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës. 

 
2.V. G., nga i ati J., dhe e ëma M. e lindur G., data e lindjes ... në fshatin Zh., 

Komuna e Prizrenit, tani me banim në Prizren, shqiptar, shtetas i Republikës së 
Kosovës. 
 

I.  
 
1. I akuzuari Y. K. 
     

 Në mbështetje të nenit 364 pika 1.3 të KPP-së. 
 

LIROHET NGA AKUZA 
 
 

 Se me datë 03.05.2013 në kohë të papërcaktuar në Prizren, duke shfrytëzuar 
detyrën dhe autoritetin zyrtarë të tij, në cilësinë e avokatit, tejkalon kompetencat e tij, 
shkelë me dashje dhe dijeni ligjin lidhur me detyrat e përcaktuar të punës së tij, me 
qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për vete dhe personin tjetër – V. G., në atë 
mënyrë që në zyrën e tij përpilon autorizim në emër të autorizim dhënësit I. Sh. që të  
njëjtën ta përfaqësojë në Gjykatën Themelore në Prizren, në lëndën e ekzekutimit të 
aktgjykimit të Gjykatës Komunale C.nr.299/2011, për të cilën është vërtetuar në bazë 
të certifikatës së vdekjes së autorizim dhënësit I. Sh., është i vdekur prej datës 
16.10.1992. 
 
 Këso dore do të kryente veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 
zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2 .1 të KP-së 
 

- Për shkak se nuk është provuar që i akuzuari të ketë kryer këtë vepër 
penale.  
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- Shpenzimet e procedurës bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  
 
 

II. 
 

     ËSHTË FAJTORË 
 
 
 2. I akuzuari V. G. 
 
 Sepse me datë 03.05.2013, në Prizren, në kohë dhe vend të pa përcaktuar, 
nënshkruan autorizimin e përpiluar nga i akuzuari i parë av. Y. K., në emër dhe në 
vend të autorizim dhënësit I. Sh., i cili person nuk ekziston përkatësisht është i 
vdekur prej datës 16.10.1992, me qëllim të shfrytëzimit të këtij autorizimi të 
falsifikuar si dokument origjinal, për ti mundësuar përfaqësimin në Gjykatën 

Themelore të Prizrenit, në lëndën e ekzekutimit të aktgjykimit të Gjykatës Komunale 
C.nr.299/2011, i cili aktgjykim është në emër të personit të vdekur I. Sh. 
 
 -Këso dore ka kryer veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të 
dokumenteve nga neni 399 paragrafi 1 nën paragrafi 1 të KP. 
 

Gjykata në kuptim të dispozitave së lartshënuara dhe neneve: 4, 7,  41, 42, 43, 
45, 46, 73 dhe nenit  399 paragrafi 1 nën paragrafi 1 të KP-së, të akuzuarit i shqipton 
 
     DENIMIN ME GJOBË 
 

Në shumë prej 1500 (njëmijë e pesëqind) euro të cilën shumë i akuzuari është i 
obliguar ta paguajë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
Nëse i akuzuari nuk mund të paguajë apo nuk dëshiron të paguajë dënimin me gjobë, 
atëherë dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që çdo 20 
euro të gjobës do ti caktohet një ditë burgim. 

 
 Obligohet i akuzuari V. G. që në emër të shpenzimeve të procedurës të paguaj 
paushallin në lartësi prej 150 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 
 

A r s y e t i m 
 
Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur 

akuzë PP.nr.226/13e datës 01.04.2014, me të cilën ka akuzuar Y. K., për   veprën 
penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2 .1 
të KP-së, dhe të akuzuarin V. G., për veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të 
dokumenteve nga neni 399 paragrafi 1 nënparagrafi 1 të KP-së.   

 
Prokurori i çështjes në fjalën e tij përfundimtare ka qëndruar në tërësi si në 

aktakuzën e ngritur kundër të akuzuarit Y. K., pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor të 
gjitha provat të cilët janë proceduar dhe atë provat materiale, deklaratat e 
dëshmitarëve, deklaratës së të akuzuarit V. G. i cili e ka pranuar fajësinë, pa dyshim 
dhe në mënyrë të drejtë dhe në tërësi është vërtetuar gjendja faktike se i akuzuari në 
veprimet e tija ka kryer këtë vepër penale. Andaj, ka propozuar gjykatës që pas 
vlerësimit të provave dhe analizimit të tyre të merr aktgjykim dënues ashtu që të 
akuzuarin ta shpalli fajtor dhe ta dënojë sipas ligjit. 
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I akuzuari V. G. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se e pranon fajësinë për 
veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 399 paragrafi 
1 nënparagrafi 1 të KP-së, për çka gjykata nuk ka administruar prova sa i përket të 
njëjtit. 

 
Sa i përket të akuzuarit V. G. gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 
 
Në tërësi u vërtetua se i akuzuari V. G. me datë 03.05.2013, në Prizren, në kohë 

dhe vend të pa përcaktuar, nënshkruan autorizimin e përpiluar nga i akuzuari i parë 
av. Y. K., në emër dhe në vend të autorizim dhënësit I. Sh., i cili person nuk ekziston 
përkatësisht është i vdekur prej datës 16.10.1992, me qëllim të shfrytëzimit të këtij 
autorizimi të falsifikuar si dokument origjinal, për ti mundësuar përfaqësimin  në 
Gjykatën Themelore të Prizrenit, në lëndën e ekzekutimit të aktgjykimit të Gjykatës 
Komunale C.nr.299/2011, i cili aktgjykim është në emër të personit të vdekur I. Sh. 
 

 I akuzuari Y. K. gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për veprën 
penale që i vihet  në barrë me aktakuzë, ndërsa në mbrojtjen e vet ka deklaruar se 
autorizimet i merr personalisht nga palët, autorizimet janë të gatshme të zbrazura ku 
shënohet numri i lëndës, kontesti-çështja, pala e kundërt si dhe autorizimdhënësi. Në 
vazhdim ka shtuar se V. G. është palë e tij e vjetër që nga viti 1987 kur ai është bërë 
avokat, ai kishte shkuar në zyrën e tij dhe kishte thënë a mundesh me ma dhanë 
autorizimin që ta nënshkruan pala për përfaqësim në këtë çështje të ekzekutimit, në 
besim ia kishte dhënë, pasi që më herët nuk kishte pasur ndonjë problem me të, 
pastaj ia kishte sjell autorizimin e nënshkruar e në bazë të kësaj e ka bërë propozimin 
për ekzekutim në gjykatë. Pas disa ditësh kishte kuptuar se I. Sh. ishte i vdekur kur 
në zyrë kishte shkuar V. G. dhe i kishte thënë se I. Sh. ka vdekur, i njëjti ka thënë se 
nëse ka vdekur duhet ta sjellë certifikatën e vdekjes së tij, certifikatën e martesës dhe 
certifikatën e lindjes dhe aktvdekjen, pastaj duhet të vijnë trashëgimtarët të 
deklarohen se a dëshirojnë të vazhdojnë këtë çështje përmes tij apo jo, trashëgimtarët 
kishin shkuar në zyrën e tij i ka treguar se si është puna ata i kishin thënë se baba i 
tyre e ka shit këtë tokë dhe duke ta vazhdonte procedurën, meqenëse e njëjta tokë do 
të bartet në familjen e G., trashëgimtarët e nënshkruan autorizimin, me një 
parashtresë e ka njoftuar gjykatën se I. Sh. ka vdekur dhe se rolin e tij në cilësinë e 
propozuesit të marrin trashëgimtarët e tij të cilët edhe e kanë autorizuar që të 
vazhdojë çështjen e ekzekutimit, për këtë arsye ka përpiluar propozimin që rolin e I. 
Sh. e marrin trashëgimtarët e tij. Procedura e cila është zhvilluar në rastin konkret 
ishte procedura e ekzekutimit të aktgjykimit- dorëzimi i patundshmërisë në posedim 
dhe shfrytëzim të lirë me trashëgimtarët e I. Sh. por kjo procedurë ende nuk është 
kryer, nga këta trashëgimtarë nuk ka pasur ndonjë vërejtje. 

 Gjykata duke analizuar mbrojtjen e të akuzuarit ia fali besimin mbrojtjes së 
paraqitur nga i njëjti, pasi që i akuzuari edhe në mbrojtjen e tij përkatësisht 

përshkrimin të cilin e ka bërë në tërësi përputhet me dëshmitë e dëshmitarëve të 
dëgjuar gjatë shqyrtimit gjyqësor po ashtu edhe me provat materiale të administruara 
gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 Në momentin kur nga vet V. G. ka kuptuar se autorizim dhënësi I. Sh. ka 
vdekur, me  një parashtresë e ka njoftuar gjykatën se I. Sh. ka vdekur për çka e ka 
dorëzuar certifikatën e vdekjes së tij, certifikatën e martesës dhe ka propozuar që të 
vazhdohet procedura me trashëgimtarët e I. 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor në pyetjen e prokurorit të shtetit se a është e vërtetë 
se me datë 03.05.2013 në zyrën e juaj keni përpiluar dhe plotësuar autorizimin të cilin 
ju ka dhënë autorizim dhënësi I. Sh., i akuzuari është përgjigjur se nuk e mbanë në 
mend datën por se autorizimi ka qenë bllanko si çdo herë, këtë autorizim ia kam 
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dhënë në besim V. G. në mënyrë që ta nënshkruaj pala për të zhvilluar procedurën. 
Ndërsa se a duhet të jetë personalisht pala që ta nënshkruajë autorizimin i akuzuari 
ka deklaruar se duhet të jetë çdo herë personalisht, ndërsa në rast nevoje për ndonjë 
arsye të caktuar mund të shkojë edhe jashtë zyrës që në prezencën e tij pala ta 
nënshkruan autorizimin që do të thotë se pala duhet në praninë e tij ta nënshkruaj 
autorizimin ashtu që edhe duhet të identifikohet pala përmes letërnjoftimit, ndërsa n ë 
fjalën e tij përfundimtare në tërësi është pajtuar me fjalën e dhënë nga mbrojtësi i tij. 

 Mbrojtësi i të akuzuarit Y. K. av. E. R., në fjalën e tij përfundimtare ka 
deklaruar se nga provat që janë nxjerr gjatë shqyrtimit kryesor dhe atë në shikimin e 
parashtresës së datës 19.08.2013 është vërtetuar se i akuzuari e ka njoftuar gjykatën 
për vdekjen e I. Sh. dhe në këtë parashtresë parashtron autorizime të dhënë nga 
trashëgimtarët e të  njëjtit, kërkon që të vazhdojë procedura. Pra, vet i akuzuari e ka 
njoftuar gjykatën e pastaj për këtë akuzohet që është noncens. i njëjti akuzohet për 
veprën penale nga neni 422 par.1 dhe 2.1 të KP, ku kemi të bëjmë me personin zyrtarë 
i cili mund ta kryej këtë vepër penale. Avokatia në bazë të nenit 111 të Kushtetutës 
është profesioni i pavarur që parashihet me nenin 3 të Ligjit mbi avokatinë. Neni 422 
me të cilën ngarkohet i akuzuari si tipare të veprës penale e ka tejkalimin e 
kompetencës ose mos përmbushjen e detyrave zyrtare që ka për pasojë përfitim ndonjë 
dobie për vete ose për personin tjetër, ose ti shkaktojë dëm, duke shkelur të drejtën e 
tjetërkujt. Në këtë rast nuk kemi dëm të shkaktuar, nuk kemi dobi e as përfitim, 
prandaj në veprimet e të akuzuarit nuk formohen tiparet e veprës penale me të cilën 
akuzohet, për këtë arsye ka propozuar gjykatës që të  njëjtin të lirojë nga akuza. 

Për vërtetimin e gjendjes faktike gjykata ka dëgjuar dëshmitarët B. Sh., T. Sh. 
dhe B. Sh., me pajtimin e palëve gjykata ka lexuar procesverbalin Hp.nr. 226/2013 të 
datës 27.03.2014 i marrjes së deklaratës së dëshmitares L. Sh. dhe procesverbalin 
Hp.nr. 226/2013 të datës 27.03.2014 e marrjes së deklaratës së dëshmitarit R. Sh., 
gjithashtu edhe i ka administruar edhe të gjitha provat  materiale dhe atë autorizimin 
e datës 03.05.2013 të përpiluar nga Y. K., certifikata e vdekjes me nr. serik 
V00230461 e lëshuar me datën 10.10.2013 në emër të I. Sh.,  aktvendimin e Gjykatës 
Themelore në Prizren E.nr.656/13, aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prizren 
T.nr.162/92 të datës 24.02.1992, shënimi zyrtarë i gjyqtarit Agron Hoxhaj 
E.nr.656/13 të datës 30.09.2013, propozimi për ekzekutim i parashtruar në Gjykatën 
Themelore në Prizren me datën 03.05.2013 i përpiluar nga avokati Y. K. me datën 
03.05.2013, aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prizren T.nr.178/2003 i datës 
02.09.2003, aktgjykimi – presuda P.br.299/91 i datës 02.10.1991, Parashtresën e 
datës 19.08.2013 e paraqitur nga i akuzuari Y. K. ne Gjykatën Themelore ne Prizren, 
Autorizimet e dhëna av. Y. K. me datën 17.08.2013 A. Sh., R. Sh., B. Sh., L. Sh. J. D. 
dhe S. Sh. 

 
Dëshmitari B. Sh. në dëshminë e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se 

babai i tij I. Sh. ka vdekur në vitin 1992 dhe se ata janë 6 vëllezër dhe dy motra, L. 

Sh., R. Sh. i cili ka vdekur, N. Sh., T. Sh., B. Sh., A. Sh. dhe J. Sh. Babai i tyre e 
kishte shitur një pjesë të pasurisë dhe ata të gjithë kishin ardhur dhe kishin 
nënshkruar tek avokati Y. K. për pjesën e pasurisë që e ka shit babai, nuk kanë 
pranuar ndonjë vendim nga gjykata lidhur me trashëgimin e pasurisë së babait. Në 
zyrën e avokatit Y. K. kishte qenë një herë dhe datën nuk e dinte por se vëllau i tij i 
madh R. i cili tani i vdekur i kishte thirre ata dhe kanë shkuar tek avokati Y. K. ku 
kanë nënshkruar për tokën që e ka shit babai  duke shtuar se nuk e ka dit se kujt ia 
ka shit tokën por e ka dit se e ka shit për atë punë edhe e ka nënshkruar, nuk i ka 
interesuar veç e ka nënshkruar, pasi që vëllau i tij i kishte treguar se për çka po 
nënshkruan për atë arsye s’ka pas për çka me pyet avokatin, në atë kohë kur ka 
nënshkruar babai i tyre ishte i vdekur. Avokati i kishte pyetur se a është babai i tyre 
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gjallë apo i vdekur dëshmitari i kishte thanë se ka vdekur, diçka tjetër nuk i kishte 
thënë. Në vazhdim ka deklaruar se V. G. nuk e kishte njohur më herët por se kishte 
njohur pas këtij rasti, me të  nuk kanë biseduar ndonjëherë lidhur me nënshkrimet që 
i kanë bërë tek avokati dhe me të nuk j anë takuar asnjëherë në mes veti. Në fund ka 
deklaruar se nuk e konsideron veten si të dëmtuar, nuk ka humbur asgjë e vetmja gjë 
që ka humbur është ardhja e tij në seancë gjyqësore prej Prishtinës. 

 
Dëshmitari T. Sh. në dëshminë e tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

deklaruar se babai e ka shit tokën, vëllau i tij tani i ndjerë R. ka biseduar me V. G. 
pastaj vëllezërit, nëna, motrat së bashku kanë shkuar tek avokati Y. K. kanë qit 
nënshkrim për tokën që e ka shit baba, duke shtuar se nuk e din kohën e saktë se kur 
e ka shit baba tokën. Në zyrën e avokatit Y. K. ka qenë me familjen e tij, ka 
nënshkruar që babai ia ka shit tokën V. G., kishte nënshkruar në emrin e tij dhe nuk 
kishte nënshkruar diçka në emër të babës duke potencuar se e ka qit emrin e vet 
ndërsa se kush ka nënshkruar për babën e tij  nuk e din dhe nuk din asgjë, në fund 

ka deklaruar se nuk ka humbur asgjë, nuk është i dëmtuar. 
 
Dëshmitari B. Sh. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se babai i tij ka vdekur 

me 16.10.1992 dhe pas vdekjes së tij e kishin kryer trashëgiminë për një pasuri numri 
i parcelës së cilës nuk i kujtohet por e dinte që parcela është te rrethi i rrugës që 
dërgon për Nashec dhe kjo parcelë ka kaluar në emër të N. Sh., B. Sh., T. Sh. dhe B. 
Sh. Ka deklaruar se nuk i kujtohej saktë se në cilin vit por kanë qenë në zyrën e 
avokatit Y. K. për të nënshkruar  për tokën që babai i tij e paska  shitur më herët, 
shumë herët e që s’po e din edhe se kur ia ka shit prindit të V. G. Avokati i ka treguar 
se çka po nënshkruajnë, ka qenë një autorizim për me krye punën e tokës për me 
kalua në emër të G., personalisht e ka nënshkruar në emër të tij ndërsa në emër të 
babait nuk kishte nënshkruar asgjë. Para asaj kohe dhe pas vënies së nënshkrimit 
nuk është takuar asnjëherë me V. G. pasi që këtë punë e kishte kryer vëllai i tyre i 
ndjerë R., në fund ka deklaruar se me vënien e këtij nënshkrimi absolut nuk kemi 
humbur asgjë dhe nuk jemi dëmtuar asgjë. 
 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor për arsye se dëshmitari R. Sh. ka vdekur, me 
pajtimin e palëve ka lexuar procesverbalin e marrjes së tij në pyetje në Prokurori 
HP.nr.226/2013 datë 27.03.2014 ku ka deklaruar se ka lindur dhe jeton në Prizren 
dhe se gjatë kësaj kohe sa mbajë në mend babai i I. Sh. i cili ka vdekur në vitin 1992, 
para vdekjes i kishte treguar atij pasi që ky ishte fëmija më  i madh në moshë se e 
kishte shitur një tokë të cilën më parë e ka poseduar, por se kujt ia ka shitur, sa ka 
qenë ajo sipërfaqe dhe në cilin vend ka qenë këtë nuk e mbajë në mend dhe nuk e di, 
por vëllai B. i kishte treguar se ka biseduar me djalin e blerësit të tokës të cilën e ka 
shitur babai por se si quhej ai person nuk e din pasi që nuk ka qenë as i interesuar 
për emrin e blerësit por B. i kishte thënë se duhet të gjithë vëllezërit, motrat dhe nëna 
të shkojnë tek avokati për ta nënshkruar lidhur me tokën të cilën babai e kishte shitur 
në mënyrë që më pas avokati me blerësin ta rregullojnë çështjen e pronës për ta 
bartur nga ne si trashëgimtarë të babait në emër të blerësit dëshminë e tij të dhënë të 
dhënë,  në vazhdim ka deklaruar se gjatë vitit 2013 data e saktë nuk i kujtohet së 
bashku me vëllezërit B., B., R., T. motrat L., J. dhe S. si dhe nëna A. që të gjithë kanë 
shkuar te zyra e avokatit Y. K. dhe secili personalisht kanë nënshkruar autorizimin që 
ai të përfaqësojë të gjithëve në gjykatë në mënyrë që prona e shitur nga babai të bartet 
në emër të blerësit i cili e kishte blerë nga babai i tyre, duke shtuar se ai personalisht 
e ka nënshkruar një dokument lidhur me atë kohë pasi që edhe më parë B. i kishte 
thënë se të gjithë duhet ta nënshkruajnë që avokati me emrin e tyre ta rregullojë këtë 
çështje me blerësin në gjykatë. Në vazhdim ka theksuar se ai nuk ka nënshkruar 
asnjë dokument në emër të babait të tij. Në fund të dëshmisë në prokurori dëshmitarit 
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i është dhënë në shikim emri dhe mbiemri i shënuar në autorizim duke i kërkuar që të 
bëjë identifikimin se a është nënshkrimi i tij dhe se pasi që bën shikimin e autorizimit 
të datës 17.08.2013 të përpiluar nga avokati Y. K. dëshmitari ka deklaruar se po ky 
është nënshkrimi i tij dhe se e ka shënuar vet në këtë dokument. 

 
Gjykata me pajtimin e palëve ka lexuar edhe procesverbalin e seancës për 

marrjen e deklaratës së e dëshmitares L. Sh. Hp.nr.226/2013 të datës 27.03.2014 të 
prokurorisë themelore në Prizren, pasi që kjo dëshmitare gjendej në Suedi ku e njëjta 
ka deklaruar se babai ka vdekur në vitin 1992 ndërsa ajo është fëmija e parë dhe më e 
madhja e babait duke shtuar se është e vërtetë se ka dëgjuar që babai I. Sh. deri sa ka 
qenë gjallë e ka shitur një tokë por se kujt ia ka shitur nuk e ka ditur edhe atëherë 
edhe sot nuk e din por veç se e din se ia ka shitur. Ka shtuar se është e vërtetë dhe i 
kujtohet se në vitin 2013 ka qenë sezon i verës vëllau i saj B. e ka njoftuar dhe i ka 
thënë se ajo dhe të gj ithë vëllezërit përkatësisht të gjithë fëmijët dhe nëna duhet të 
shkojnë te avokati për të dhënë nënshkrim për tokën të cilën më herët e ka shitur 

babai i tyre kështu që ajo së bashku me të gjithë vëllezërit dhe motrat kanë shkuar në 
zyrën e avokatit emrin e të cilit nuk ia din por e din se kanë shkuar në një zyre afër 
gjykatës ku kanë nënshkruar një dokument në prezencën e avokatit i cili i ka thënë se 
kjo është për tokën të cilën i ka shitur babai i juaj dhe se unë duhet ti përfaqësojë në 
gjykatë që blerësi ta rregullojë çështjen e pronës të blerë nga babai i juaj, përveç asaj 
në zyre të avokatit kanë qenë të gjithë të cilët edhe ata e kanë nënshkruar për këtë 
punë. Në vazhdim ka deklaruar se unë personalisht me dorën time e kam nënshkruar 
emrin dhe mbiemrin në atë dokument dhe pasi kam nënshkruar kam dal nga zyra, 
kam shkuar në shtëpi dhe se çka ka ndodhur dhe si ka vazhduar puna lidhur me këtë 
nuk kam qenë në dijeni sot e asaj dite. Prokuroria ia ka mundësuar dëshmitares 
shikimin e autorizimit të datës 17.08.2013 të përpiluar nga avokati Y. K. në mënyrë që 
e njëjta ta sheh dhe identifikojë se a është shkrimi i saj ku është shënuar emri dhe 
mbiemri i saj në numrin 4 dhe pasi që dëshmitarja bën shikim e njëjta ka deklaruar se 
ky është nënshkrimi im të cilin e ka nënshkruar ajo personalisht. Në fund ka 
deklaruar se V. G. nuk e njeh e as që ka dëgjuar deri më tani ndoshta ndonjëri prej 
vëllezërve të saj mund ta njoh por askush përveç vëllezërve të mi nuk ka biseduar 
ndokush ndonjëherë me mua lidhur me këtë tokë. 

 
Gjykata duke analizuar dëshmitë e dëshmitarëve B. Sh., T. Sh., B. Sh., si dhe 

deklarata e lexuara e dëshmitarëve L. Sh. dhe R. Sh. ka vërtetuar se të njëjtit janë 
fëmijët përkatësisht trashëgimtarë I. Sh. i cili ka vdekur në vitin 1992 dhe se babai i 
tyre e kishte shitur një pjesë të pasurisë për këtë arsye të gjithë këta kishin shkuar tek 
në zyrën e avokatit Y. K. dhe atë pasi që vëllai i tyre R. tani i vdekur i kishte thënë që 
të shkojnë në  zyrën e avokatit Y. K. që të nënshkruani për tokën që babai i tyre  e 
kishte shitur më herët familjes G. Kështu që të gjithë kishin shkuar në zyrën e 
avokatit Y. K. dhe kanë nënshkruar një autorizim për avokatin Y. K. që ta kryenin 
punën e tokës që të kalonte në emër të G., secili prej tyre kishin nënshkruar 
personalisht autorizimet edhe pse të  njëjtit nuk e dinin saktësisht se për cilën pasuri 
bëhet fjalë por se e dinin saktësisht se një pasuri baba i tyre ia kishte shitur familjes 
G. për këtë arsye nuk e kanë kundërshtuar vëllaun e tyre dhe se kishin pranuar që ta 
nënshkruajnë autorizimin. Të gjithë dëshmitarët personalisht e kishin nënshkruar 
autorizimin të cilin ia kishin dhënë avokatit Y. K., ndërsa që të gjithë dëshmitarët në 
dëshmitë e tyre kanë deklaruar se nuk e ndiejnë vetën të dëmtuar, pasi që nuk kanë 
humbur asgjë në këtë çështje. 
 

Me shikimin në autorizimin e përpiluar nga avokati Y. K. të datës 03.05.2013 
shihet se ky autorizim është i nënshkruar nga I. Sh.   
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Nga leximi i certifikatës së vdekjes me nr. V 00230461 të datës 10.10.2013 
vërtetohet se I. Sh. ka vdekur Prizren me datë 16.10.1992. 

 
Nga aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren E.nr.656/2013 të 

dt.23.10.2013 vërtetohet se është hedhur poshtë si i pas kohshëm prapësimi i datës 
16.08.2013 i përfaqësuesit të debitorës së përmbarimit, Agjencisë Kosovare për 
Privatizim (AKP) me seli n ë Prishtinë e cila e ka nën menaxhim direkt debitorën e 
përmbarimit, KBI “Progres-export”, “lavërtaria” me seli në Prizren i paraqitur kundër 
aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren për dënimin e përmbarimit E.nr.656/13 
të datës 20.05.2013. 

 
Nga aktvendimi i Gjykatës Komunale në Prizren T.nr.162/92 i dt.24.02.1992 

vërtetohet se me këtë aktvendim si trashëgimtarë ligjor e trashëgimlënësit, D. Sh. 
shpallet P. H. vëllau i trashëgimlënësit. 

 

Me leximin në shënimin zyrtarë E.nr.656/13 të datës 13.09.2013 të bërë nga 
gjyqtari Agron Hoxhaj vërtetohet se në këtë shënim zyrtarë gjyqtari ka konstatuar se: 
në Gjykatën Themelore në Prizren, është në zhvillim e sipër procedura e për mbarimit 
në lëndën e përmbarimit E.nr.656/13 sipas propozimit për përmbarim të kreditorit të 
përmbarimit I. Sh. nga Prizreni kundër debitorës së përmbarimit KBI “Progres Export” 
“Lavërtaria” nga Prizreni, me seli në Prizren për përmbarimin e dokumentit të 
përmbarimit të aktgjykimit të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Prizren 
C.nr.299/1991 të dt.02.10.1991 për shkak të dorëzimit në posedim dhe shfrytëzim të 
lirë të patundshmërisë dhe kompensimit të shpenzimeve të procedurës kontestimore 
në shumën gjegjëse. Në këtë lëndë të përmbarimit, si gjyqtar i çështjes, sipas 
propozimit për përmbarim të dt.03.05.2013 të cilin e ka nënshkruar av. Y. K. nga 
Prizreni, si i autorizuar i kreditorit të përmbarimit I. Sh. nga Prizreni –sipas autorizimit 
të dt.03.05.2013 të dhënë nga autorizimdhënësi këtu kreditori i përmbarimit, I. Sh. 
nga Prizreni, derisa me aktvendimin e E.nr.20.05.2013 të dt.20.05.2013 kam lejuar 
përmbarimin në këtë çështje juridike të përmbarimit e të cilin aktvendim, u është 
dërguar palëve në procedurë së bashku me ftesat për seancën e datës 19.08.2013 
kurse me dt.19.08.2013 kjo gjykata ka pranuar parashtresën e nënshkruar nga 
avokati Y. K. nga Prizreni, i autorizuar i kreditorit të përmbarimit I. Sh. nga Prizreni e 
të cilës parashtresë ia ka bashkangjitur provat gjegjëse me sa vijon: Aktvendimin e 
trashëgimisë T.nr.178/2003 dt.02.09.2003 të Gjykatës Komunale në Prizren në 
procedurë jo kontestimore për shpalljen e trashëgimtarëve ligjore, dy certifikata mbi 
drejtat e pronës së paluajtshme të datave 16.08.2013 përkitazi me të drejtat pronësoro 
të trashëgimtarëve ligjor të kreditorit të përmbarimit I. Sh. gjegjësisht për gjendjen në 
kadastër të  pronësisë së parcelës gjegjëse, pronare e së cilës figuron se është këtu 
debitorja e përmbarimit KBI “Progres-Export” OBPB “Lavërtaria” me seli në Prizren, si 
dhe 3 autorizime e trashëgimtarëve ligjore të kreditorit të përmbarimit I. Sh. nga 
Prizreni, pra 10 (dhjetë) trashëgimtarë e cekur ligjor te në këto autorizime. Në 
procesverbalin e dt.19.08.2013 unë si gjyqtar i çështjes kam potencuar çështjen e 
rregullsisë ose jo të autorizimit të dhënë nga këtu kreditori i përmbarimit I. Sh. nga 
Prizreni, pasi kam vërejtur se në autorizimin e dt.03.05.2013 te rubrika e shkresës së 
këtij autorizimi i referohet se kush e ka dhënë autorizimin-autorizimdhënësit, figuron i 
shkruar emri dhe mbiemri i I. Sh. nga Prizreni këtu kreditor i përmbarimit. Si gjyqtar i 
çështjes deri më datën 19.08.2013 nuk kam qenë në dijeni se ka vdekur këtu kreditori 
i përmbarimit I. Sh. nga Prizreni e kjo vërehet nga Aktvendimi T.nr.178/2003 i 
dt.02.09.2003 i Gjykatës Komunale në Prizren në procedurën jokontestimore mbi 
shpalljen e Trashëgimtarëve ligjor pas vdekjes së trashëgimlënësit I. Sh. nga Prizreni 
këtu kreditor i përmbarimit, prandaj si është e mundur që në autorizimin e 
dt.03.05.2013, që figuron se e ka nënshkruar me emër dhe mbiemër të plotë vet I. Sh. 



8 

 

8 

 

nga Prizreni në cilësi të autorizimdhënësit e me të cilin autorizim e ka autorizuar 
avokatin Y. K. nga Prizreni për përfaqësim në lëndën E.nr.656/13 kur këtu kreditori i 
përmbarimit, I. Sh. nga Prizreni sipas Aktvendimit T.nr.178/2003 i dt.02.09.2003 të 
Gjykatës Themelore në Prizren ka vdekur me datën 16.10.1992. 

 
Nga leximi i propozimit për ekzekutim drejtuar Gjykatës Themelore në Prizren i 

përpiluar nga av. Y. K. i datës 03.05.2013 vërtetohet se i njëjti si përfaqësuesi i 
kreditorit I. Sh. nga Prizreni ka paraqitur propozimin për ekzekutimin e aktgjykimit të 
plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.299/1991 të datës 02.10.1991.  

 
Nga leximi i aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren T.nr.178/2003 të 

datës 02.09.2003 vërtetohet se me këtë aktvendim trashëgimia e trashëgimlënësit I. 
Sh. ish nga Prizreni i cili ka vdekur me datë 16.10.1992 si Kosovarë pa testament 
përbëhet nga pasuria e paluajtshme e evidentuar si parcela katastrale nr.6978/1 nga 
fleta poseduese nr.8292 KK Prizren si trashëgimtarë ligjore të kësaj pasurie janë 

shpallur N., B., T. e B. Sh., bijtë e trashëgimlënësit I. Sh. në nga ¼ e pjesëve ideale me 
tërë pasurinë e lënë nga ana e trashëgimlënësit. 

 
Nga leximi i aktgjykimit –presuda P.br.299/91 të dt.02.10.1991 vërtetohet se 

me këtë aktgjykim aprovohet kërkesëpadia e paditësit I. Sh. nga Prizreni ashtu që 
obligohet komuna e Prizrenit dhe KBI “Progres-export” nga Prizreni që në emër të 
realizimit përkatësisht përmbushjes së kontratës mbi ndërrimin e paluajtshmërisë 
Ov.br. 819/71 të datës 03.07.1971 paditësit t ia dorëzojë në posedim dhe shfrytëzim të 
lirë pasurinë në sipërfaqe prej 10.92 m2.   

 
Nga te gjitha provat e administruara, dëshmitë e dëshmitareve, mbrojtja e te 

akuzuarit dhe provat materiale gjykata konstatoi se nuk është kontestuese se i 
akuzuari Y. K. si avokat, ia ka dhëne një kopje te autorizimit bllanko te akuzuarit V. 
G., qe ta nënshkruante si autorizimdhenes I. Sh. me qellim qe para Gjykatës 
Themelore ne Prizren si autorizuar i tij te fillonte procedurën për ekzekutim. 
Gjithashtu nuk është kontestuese se autorizimi mbi bazën e te cilit ka vepruar 
përkatësisht ka paraqitur propozimin për ekzekutim i akuzuari Y. K. si përfaqësues i 
kreditorit I. Sh. është i falsifikuar pasi qe I. Sh. kishte vdekur ne vitin 1992, pra e 
kishte nënshkruar vet i akuzuari V. G. I akuzuari Y. K. duke vepruar sipas këtij 
autorizimi, si i autorizuar i kreditorit me datën 03.05.2013 ne Gjykate ka paraqitur 
propozimin për ekzekutimin e aktgjykimit C.nr.299/1991 te datës 02.10.1991 për 
dorëzimin ne posedim dhe shfrytëzim te lire te patundshmerise dhe kompenzimit te 
shpenzimeve te procedurës.  Gjykata me aktvendimin E.nr. 656/2013 te datës 
20.05.2013 ka lejuar permbarimin, me ç’rast me rastin e dërgimit te aktvendimit iu 
dërgon edhe ftesat për seancen e datës 19.08.2013. Po te njëjtën date pra 19.08.2013 
gjykata pranon nga i akuzuari Y. K. ne cilësi te avokatit parashtresen me te cilën e 
njofton gjykate se me aktvenimin e kësaj gjykate T.nr.178/03 te datës 02.09.2003 
është shqyrtuat trashigimia e te ndjerit I. Sh. nga Prizreni dhe si trashigimtar te tij 
jane A., L., R., N., B., T., B., A. dhe J. Sh. si dhe S. Sh., për këtë arsye tash si kreditor 
ne procedurën e permbarimit  paraqiten trashigimtaret e te ndjerit I. Sh. te përmendur 
me larte kurse debitori i njejte, ku te gjithë trashigimtaret e kane autorizuar te 
akuzuarin Y. K. si avokat për përfaqësimin e tyre ne këtë çështje juridike, kësaj 
parashtrese ia bashkangjet edhe autorizimet e dhëna nga trashigimtarët. Procedura e 
permbarimit ne këtë çështje juridike ende nuk ka përfunduar dhe është ne procedim e 
sipër ne Gjykatën Themelore ne Prizren. 
 
 Gjykata në këtë çështje penale nuk e ka shqyrtuar çështjen në aspektin civil- të 
ekzekutimit se si është zhvilluar procedura e ekzekutimit në këtë çështje juridike, 
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mirëpo ka vërtetuar se në momentin kur i akuzuari Y. K. ka kuptuar se I. Sh. ka 
vdekur gjykatës ia ka parashtruar parashtresën e datës 19.08.2013, me të cilën e ka 
njoftuar gjykatën se me aktvendimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Prizren 
T.nr.178/03 të datës 02.09.2003 është shqyrtuar trashëgimia e të ndjerit I. Sh. nga 
Prizreni dhe si trashëgimtarët e tij janë paraqitur A., L., R., N., B., T., B., A. dhe J. Sh. 
si dhe S. Sh. të gjithë nga Prizreni dhe për këtë arsye si kreditor paraqiten 
trashëgimtarët e të  ndjerit I. Sh., bashkangjitur me këtë parashtresë i ka dorëzuar 
edhe autorizimet e dhëna nga trashëgimtarët. 
  

Gjykata përkundër gjendjes faktike të gjetur fillimisht ka shqyrtuar faktin se i 
akuzuari Y. K. duke vepruar si avokat në rastin konkret a ka vepruar si person zyrtar.  

 
Bazuar ne dispozitat e nenit 120 paragr.2 të KP-së si person zyrtarë është 

personi i zgjedhur ose i emëruar në një organ shtetëror, personi i autorizuar në një 
organ shtetëror, organizatë të biznesi ose në ndonjë person tjetër juridik i cili sipas 

ligjit apo ndonjë dispozitë tjetër të nxjerr në pajtim me ligj ushtron detyra të posaçme 
si dhe personi i cili ushtron detyra të posaçme zyrtare në bazë të autorizimit të dhënë 
me ligj.  

 
Gjykata konstatoi se bazuar në ligjin mbi avokatinë neni 3 i këtij ligji avokatia 

është një profesion i lirë dhe i pavarur që merret me dhënien e ndihmës juridike 
personave fizik dhe juridik për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të tyre në 
pajtim me rendin juridik dhe atë këtë detyrë – profesion avokati mund ta ushtrojë 
vetëm pas regjistrimit në Odën e Avokatëve sipas kritereve dhe kushteve të parapara 
në këtë ligj, pra sipas dispozitave të ligjit për avokatinë, avokati nuk është person i 
zgjedhur ose i emëruar në një organ shtetëror, nuk është person i autorizuar në një 
organ shtetëror, organizatë biznesi ose ndonjë person tjetër juridik i cili sipas ligjit apo 
ndonjë dispozite tjetër nxjerrë në pajtim me ligjin. Në këto rrethana avokati nuk i 
plotëson kushtet e parapara në nenin 120 paragrafi 2.1 dhe 2.2 të KP-së për të qenë 
person zyrtarë. 
 

Duke pas parasysh të gjitha këto rrethana, fakte të shqyrtuara dhe me provat e 
vërtetuara, gjykata morri aktgjykim lirues ndaj të akuzuarit Y. K., me që gjykata ka 
konstatuar se i akuzuari Y. K. duke vepruar si avokat nuk mund ti jepet cilësia e 
personit zyrtarë dhe si rrjedhojë nuk mund të konsiderohet si kryes i veprës penale 
keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtarë nga neni 422 paragrafi 1 dhe 2.1. të KP-
së, në këto rrethana gjykata ka vërtetuar se i akuzuari Y. K. në rastin konkret nuk ka 
vepruar si person zyrtarë, prandaj edhe të njëjtin e ka liruar nga akuza. 

 
Sa i përket të akuzuarit V. G. gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar 

nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuari, i cili në shqyrtimin gjyqësor, vullnetarisht e 
ka pranuar fajësinë, trupi gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 
pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pranimi i 
fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara 
nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë 
shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   
 

Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të 
akuzuarit V. G. formohen të gjitha elementet e qenies së veprave penale të përshkruar 
si në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall 
fajtor dhe ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale 
juridike të tij. 
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Sa i përket të akuzuarit V. G. gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë 
e dënimit  gjykata ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të 
parapara si në nenin 73 të KPP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së 
dënimit,  si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata mori pranimin e fajësisë qysh ne 
shqyrtimin fillestar, gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit, se është 
familjar- baba i tre fëmijëve, në gjykim ka patur qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij 
dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale. Kështu që duke mos 
gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e shqiptuar 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 i KP 
dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me 
veprat penale të kryera dhe me rrethanat personale të cilat i posedon akuzuari. 

  
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u murr në mbështetje të nenit 454 par.1 

dhe nenit 451 par.1 të KPP-së.  
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
- Departamenti i Krimeve të Rënda- 
P.nr.80/2014, me datë 24.11.2015 

 
 

Procesmbajtësja,               Kryetari i trupit gjykues, 
Birsen Kume            Skender Çoçaj 
 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë nëpërmjet kësaj Gjykate. 


