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Numri i lëndës: 2018:059562 

Datë: 04.06.2021 

Numri i dokumentit:     01850165 

P.nr.384/2012 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, në çështjen penalen ndaj të akuzuarve S. 

B. nga Suhareka dhe D. B. nga fsh. R. komuna Suharekë, I. për shkak të veprës penale mashtrimi 

nga neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së,  II. për shkak të veprës penale mashtrimi nga 

neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së,  III. për shkak të veprës penale mashtrimi nga 

neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së, dhe i akuzuari S. B. veprën penale rastet e 

posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 333 par. 1 nën par. 2 të KPPK-së,  sipas 

aktakuzës së Prokurorisë komunale në Prizren, PP.nr.2882-11, të datës 21.10.2011, me datë 

04.06.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

Ndaj të akuzuarve: 

1. S. B., nga i ati I. e ëma D. e gjinisë C., i lindur me dt.08.06.1981 në Suharekë, rruga “S.” 

p.n. ku edhe tani jeton,  i martuar, baba i një fëmiu, ka të kryer shkollën e mesme, i 

gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa 

dënuar, 

 

2. D. B., nga i ati H. e ëma E., e vajzërisë T. i lindur më 07.09.1970  në fsh. R. komuna 

Suharekë ku dhe tani jeton i martuar baba i dy fëmijëve ka të kryer fakultetin e 

kriminalistikës i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, më parë i pa dënuar, 

   

Në bazë të nenit 389 par. 4 të  KPPPK-së, 
REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse të akuzuarit, S. B. dhe D. B., 

 

I. Me datë  10.12.2010 në Suharekë, me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore të 

kundërligjshme, e mashtrojnë të dëmtuarin I. B., ashtu që e sjellin në lajthim me anë 

të paraqitjes së rreme, duke i fshehur faktet dhe me këtë e shtytin që të veproj në dëme 

të pasurisë së tij, në atë mënyrë që i akuzuari i dytë D. B., kinse  përmes një para 

kontrate i shet të dëmtuarit I. B., banesën e cila gjendet në lagjen “S.” në Suharekë, 

në sipërfaqe rreth 61 (gjashtëdhjetenjë) m2 me vlerë prej 31.000 (tridhjetenjëmijë) €, 

dhe merr prej ti 23 (njëzetetre mijë) €, me ç, rast përmes falsifikimit të kontratës së 

mëparshme, me ndihmën e të akuzuarit të parë S. B., përndryshe djali i të dëmtuarit, 

ia shesin B. B., në shumë prej 31.000 (tridhjetenjëmijë) €. 
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Me këto veprime në bashkëkryerje kishin për të kryer veprën penale mashtrimi nga 

neni 261 par. 2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së. 

  

II. Kah mesi i muajit prill 2011 në Suharekë, me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore 

të kundërligjshme e mashtrojnë të dëmtuarin B. B., ashtu që e sjellin në lajthim me 

anë të paraqitjes së rreme duke i fshehur faktet dhe me këtë e shtytin që të veproj në 

dëme të pasurisë së tij, në atë mënyrë që banesën e njëjtë si në dispozitivin e parë, ia 

shesin prej 31.000 (tridhjetenjëmijë) €. 

 

Me këto veprime në bashkëkryerje kishin për të kryer veprën penale mashtrimi nga 

neni 261 par. 2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së.  

 

III. Sepse me datë 24.05.2011 në Suharekë e mashtrojnë pronarin e kompleksit banesor  

M. V. dhe të dëmtuarin D. D., me qëllim që vetes ti sjellin dobi pasurore ashtu që i 

sjellin në lajthim të dëmtuarit me anë të paraqitjes së rreme duke i fshehur faktet dhe 

me këtë e shtytin që M. V. si pronar i kompleksit banesor, të bartë banesën në emër 

të dëmtuarit D. D., duke ia shitur ati banesën e cila është objekt si në dispozitivin nën 

I. dhe nën II. Të aktakuzës, në shumë prej 30.750 (tridhjetmij e shtatëqind e 

pesëdhjetë) €. 

  

Me këto veprime në bashkëkryerje kishin për të kryer veprën penale mashtrimi nga 

neni 261 par. 2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së,  

 

I akuzuari S. B., 

Gjatë muajit maj të vitit 2011, në Suharekë, mashtron të dëmtuarin B. B. lidhur me 

përmbajtjen e para kontratës të datës 25.05.2011, kinse i akuzuari i parë është pronar 

i banesës duke e vënë nënshkrimin e vetë në këtë dokument. 

 

Me këto veprime kishte për të kryer veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të 

dokumenteve nga neni 333 par. 1 nën par. 2 të KPPK-së.    

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

Të dëmtuarit: I. B. nga Suhareka rr.”S.” p.n., B. I. B. nga fsh. S. komuna Suharekë, D. D. nga 

fsh. M. komuna Suharekë dhe M. V. nga fsh. S. komuna Suharekë, udhëzohen që kërkesën 

pasurore juridike ta realizojnë në kontest të rregullt civil. 

A r s y e t i m 

Prokuroria komunale në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP.nr.2882-11 të datës 

21.10.2011, me të cilën i ka akuzuar,  S. B. nga Suhareka dhe D. B. nga fsh. R. komuna Suharekë, 

I. për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së,  II. 

për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së,  III. 

për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së, dhe të 

akuzuarin S. B. për veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 333 

par. 1 nën par. 2 të KPPK-së. 

Shqyrtimi gjyqësor është caktuar dhe vazhduar disa herë,  me qëllim të dëgjimit të dëmtuarve- 

dëshmitarëve D. D. dhe B. B., herën e para fundit është caktuar seanca me datë 12.05.2021,  por 

të dëmtuarit- dëshmitarët  D. D. dhe B. B. kanë munguar,  andaj me qëllim të dëgjimit të 

dëmtuarve-dëshmitarve D. D. dhe B. B. është caktuar vazhdimi i shqyrtimit gjyqësor me datë 

20.05.2021, për të cilët është kërkuar nga policia që të njëjtit ti shoqëroj, por policia gjykatën 

nuk e ka njoftua për arsyen e mos shoqërimit të tyre. 
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Ndërsa gjykata ka vërtetuar se veprat penale për të cilat akuzohen S. B. nga Suhareka dhe D. B. 

nga fsh. R. komuna Suharekë, I. vepra penale mashtrimi nga neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 

të KPPK-së, është kryer me datë 10.12.2010, për të cilën vepër penale parashihet dënimi me 

burgim prej gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet, ku sipas nenit 90 par. 1 pika 4 të KPPK-së, 

ndjekja penale nuk mundë të ndërmerret nëse kanë kaluar pesë (5) vite nga kryerja e veprës 

penale, ndërsa sipas nenit 91 par. 6 të KPPK-së, ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë 

kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa absolute mbi ndjekjen penale) 

  II. Vepra penale mashtrimi nga neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së, është vërtetuar 

se është kryer kah mesi i muajit prill të vitit 2011, për të cilën vepër penale parashihet dënimi 

me burgim prej gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet, ku sipas nenit 90 par. 1 pika 4 të KPPK-

së, ndjekja penale nuk mundë të ndërmerret nëse kanë kaluar pesë (5) vite nga kryerja e veprës 

penale, ndërsa sipas nenit 91 par. 6 të KPPK-së, ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë 

kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa absolute mbi ndjekjen penale) 

  III. vepra penale mashtrimi nga neni 261 par.2 lidhur me nenin 23 të KPPK-së, është vërtetuar 

se është kryer me datë 24.05. 2011, për të cilën vepër penale parashihet dënimi me burgim prej 

gjashtë (6) muajve deri në pesë (5) vjet, ku sipas nenit 90 par. 1 pika 4 të KPPK-së, ndjekja 

penale nuk mundë të ndërmerret nëse kanë kaluar pesë (5) vite nga kryerja e veprës penale, 

ndërsa sipas nenit 91 par. 6 të KPPK-së, ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar 

dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa absolute mbi ndjekjen penale). 

Dhe i akuzuari S. B. i cili akuzohet për veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të 

dokumenteve nga neni 333 par. 1 nën par. 2 të KPPK-së, është vërtetuar se është kryer gjatë 

muajit maj të vitit 2011, për të cilën parashihet dënimi me gjobë ose me burgim deri në tri vjet, 

ku sipas nenit 90 par. 1 pika 5 të KPPK-së, ndjekja penale nuk mundë të ndërmerret nëse kanë 

kaluar tre (3) vite nga kryerja e veprës penale, ndërsa sipas nenit 91 par. 6 të KPPK-së, ndjekja 

penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit (ndalesa 

absolute mbi ndjekjen penale). 

Meqenëse për të gjitha veprat penale për të cilat akuzohen S. B. dhe D. B., ka kaluar dyfishi 
i kohës së afatit të parashkrimit nga dita e kryerjes se veprave penale, sipas kësaj lënde, 
nuk mund të ndërmerret ndjekja penale duke u mbështetur nga nenet e sipërcituara nga 
se në rastin konkret është bërë parashkrimi absolut i ndjekjes penale.  
Andaj gjykata në përputhje me nenin 389 par. 4 të  KPPPK-së, vendosi si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi.   
Në përputhje me nenin 103 par.1 të KPPK-së, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale 

të ngelin në ngarkesë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

Në përputhje me nenin 112 par. 3 të KPPK-së, është vendosur për kërkesën pasurore-juridike. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.384/2012 të dt. 04.06.2021  

Bashk.Profesional                    Gjyqtari 

    Feim Bytyqi               Qemail Suka 

 

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit - Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


