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           P.nr.46/2016 

 NE EMER TE POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICË- Departamenti per Krime te Rënda, Kryetari 

i trupit gjykues Beqir Halili dhe Nada Toplicevic dhe Milosava Tanic -Antar të trupit 

gjykues,  me procesmbajtësen Qendresa Tahiri, në lenden penale kundër të akuzuarëve A.J 

për shkak të veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 442 

par.1 të KPRK-së dhe veprës penale Falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 348 par.1 

të KPK-së dhe B.H.1 për shkak te veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, me datën 05.02.2019 shpalli në prezencën e të 

akuzuareve A.J dhe B.H.1 dhe te mbrojtësve te tyre Av.A.V dhe Av. G.R, përfaqësueses se te 

dëmtuarës D.B, e ne mungese te prokurorit Ismet Ujkani, ndërsa me date 28.02.2019 përpiloi 

kete: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Te akuzuarit: 

A.J i biri i M. dhe Sh. e gjinisë I. i lidnur me dt. ... ne ... ku edhe jeton  rr. “...”, shqipetar, 

shtetas i republikës se Kosoves, me profesion ekonomist, i gjendjes se mesme ekonomike, i 

martuar baba i dy fëmijëve, numr personal ..., me pare i pagjykuar. 

B.H.1 i biri i L. dhe F. e gjinisë M. i lindur me ... ne ..., ku edhe jeton rr. “...”, me numër 

personal ..., shqipetar, shtatas i Republikes se kosoeves, ka te kryer Fakultetin Ekonomik, i pa 

martuar, i gjendjes se mire ekonomike, me pare i pa gjykuar. 

      I 

JANE FAJOTRE 

I.I akuzuari A.J  

SEPSE: ne cilësinë e analistit te kredive ne Institucionin jobankar “Lesna” dega ne ... duke 

shfrytëzuar detyrën e tij tejkalon kompetencat e tij me qellim qe tjetrit t‟i sjell dobi pasurore 

ne ate menyre qe ka mundësuar lidhjen e kontratave per kredi bujqesore dhe blektorale si 

vijon: 

1. Me datën 22.02.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 5000 euro, ku si 

kreditmarres eshte Sh.J ndërsa garantues K.J dhe S.Z e ne te cilën kontrat kreditmarresi dhe 

garantuesit nuk kane nënshkruar si kreditmarres dhe garantues ndërsa nga Banka Ekonomike 

Sh.J ka terhjekur shumen prej 5000 euro e te cilën ia ka dhene A.F-H. 

2.Me datën 06.08.2011 e ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne vlere prej 1500 euro ku si 

kreditmarrese eshte H.R ndërsa garantues S.T e per te cilën kontrate kreditmarresja deklaron 
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se nuk ka nënshkruar kontratën ndërsa pranon se shumen prej  1800 euro i ka terhjek Bankes 

Private te Biznesit te cilat pastaj ia ka dhene A.F pasi i kishte premtuar pune ne Fermen e tij 

si kontabiliste, ndërsa garantuesi S.T mohon nënshkrimin e tij dhe sipas tij nuk ka qene 

garantues. 

3. me datën 22.02.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne vlere prej 5000 euro ku si 

kreditmarres janë R.H e F.H duke marre letërnjoftimin kopje dhe llogarinë bankare nga R.H 

kinse per transferimin e nje shume te parave ne emër te subjektit politik ... me qellim qe 

mjetet prej 5000 euro t‟i jipen A.F, shumen prej 5000 euro e ka terhjek kreditmarresi ne 

Banken Ekonomike ne ... e te cilat para ia ka dhene A.F-H, kreditmarresit dhe garantuesit 

A.I.1 e Sh.F mohojnë se kane qene garantues dhe kontestojnë nënshkrimin e marrveshjes 

garantuese , 

4. Me datën 15.03.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne vlere prej 3500 euro ku si 

kreditmarrese eshte B.K e cila ka terhjek shumen prej 3500 euro ne Banken Ekonomike ne ... 

e  te cilat para ia ka dhene A.F-H edhe pse nuk ka nënshkruar kurfar kontrate, ndërsa 

garantuesi Z.F ka nënshkruar marrveshjen garantuese per B.K e te cilën nuk e njef fare me 

insistimin e A.F e A.J. 

5. Me datën 05.07.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne vlere prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte R.Rr i cili fare nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar 

“Lesna” dega ne ... dhe se shumen prje 3000 euro te deponuar ne llogarinë e tij ia ka dhene 

A.F- H pasi i kishte premtuar punësim ne fermën e tij ndërsa garantuesi Xh.K mohon te kete 

nënshkruar marrveshjen garantuese. 

6. Me dt. 05.07.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne vlere prej 2500 euro ku si 

kreditmarres eshte S.J i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “ Lesna” 

ne ... ndërsa si garantues eshët B.S. 

7.Me dt.08.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne vlere prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte Sh.T i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “ Lesna” 

dega ne ... i cili shumen e parave ne vlere prej 3000 euro ne forme te kredisë e ka marre ne 

Banken Private te Biznesit dhe ia ka dhene A.F , si garantues te kontratës ka futur N.M i cili 

nuk e ka nënshkruar marrveshjen garantuese dhe konteston nënshkrimin e tij. 

8. Me datën 04.08.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte B.H.2 i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar” 

Lesna” dega en ... mirëpo ka tërheq shumen prej 2750 euro ne Banken Private te Biznesit e te 

cilat para ia ka dhene A.F ndërsa garantuesi B.M mohon ta kete nënshkruar marrveshjen 

garantuese dhe konteston nënshkrimin e tij. 

9. Me dt. 03.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte  N.Z cili ka lidh kontrate ne Institucionin jobankar “ Lesna “ dega ne ... 

dhe paratë ne vlere prej 3000 euro i ka marre  me kerkes te A.F pasi qe ka qene punëtor ne 

fermën e tij, paratë e marre ne emër te kredisë ia ka dhene A.F njeherit si garantues eshte 

futur A.S i cili mohon nënshkrimin e tij ne marrveshjen garantuese. 
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10. Me datën 25.08.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarrese eshët N.B e cila nuk ka nënshkruar kontratën me institucioni  jobankar “ 

Lesna” dega ne ... shumen e marre prej 3000 euro ne Banken Private te Biznesit ia ka dhene 

A.F pasi i ksihete premtuar te fejuarit te sja punësim ne ferm, njeherit ka futur si garantues 

L.M i cili nuk e njeh N.B dhe i cili konteston nenshkrimine  tij ne marrveshjen garantuese. 

11. Me datën 19.04.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreduitmarres eshte K.B i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucioni  jobankar “ Lesna” 

dega ne ... mirëpo i jep kopjen e letërnjoftimit A.F-H e pastaj ne Banken Private te Biznesit 

terhjek hsumen prej 2965 euro e te cilat para ia jep A.F, ndërsa si garantues ka futur S.Gj i 

cili mohon nënshkrimin e tij ne marrveshjen garantuese. 

12. Me datën 22.04.2011 ka lejuar lidhjene kontratës numër ... ne shumen prej 3000 euro ku 

si kreditmarres eshte S.I i cili ka shkuar Institucionin jobankar “Lesna “ dega ne ... sipas 

kërkesës se axhës se tij A.I.1 per te hapur llogari bankare mirëpo pa ditur se po nënshkruan 

ndonjë kontrate per marrjen e kredisë paratë ne vlere prej 3000 euro i merr ne Banken 

Kombetare ne ... e te cilat ia jep axhës se tij A.I.1 pasi ja kishte borxh A.F ndërsa si garantues 

ka futur F.B i cili mohon nënshkrimin e tij. 

13. Me datën 08.06.2011 ka lejuar lidhjen ekontrates numër ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshët M.P i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 3000 euro ka tërheq ne Banken Private te Biznesit duke 

menduar se janë donacion i arabve e te cilën shume ia ka dhene A.F. 

14. Me datën 05.07.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne vlere prej 2500 euro ku si 

kreditmarres eshte S.Gj i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 3000 euro e ka marre ne Banken Private te Biznesit te cilat 

kane qene te dedikuara per A.F e si garantues ne kontrat eshte futur A.I.2 i cili mohon 

marrveshjen garantuese dhe nënshkrimin e tij. 

15. Me datën 13.09.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne vlere prej 2500 euro ku si 

kreditmarres eshte A.T.1 i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucioni jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 2500 euro e ka marre ne Banken Ekonomike te cilat kane qene 

te dedikuara per A.F pasi qe i kishte premtuar se do ta punësoj ne fermën e tij, si garantues 

eshte futur B.H.2 i cili mohon marrveshjen garantuese dhe nënshkrimin e tij ne kte 

marrveshje. 

Vlera e tërësishme e përfitimit per personin tjetër arrin shumen prej 46.800 euro. 

-Me kete ka kryer vepër penale Keqperdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 442 

par.1 te KPRK-se ne vazhdim. 

Duke u bazuar ne dispozitat e nenit 41, 45, 73, 74,  të KPRK-së , dhe nenit  365 dhe 450 par 

2.6 te KPP-së, e:  

GJ Y K O N 
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ME DENIM ME BURG në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e gjashte (6) muaj. 

Obligohet i akuzuari qe ne emër te shpenzimeve te procedurës penale e ne emër te paushallit 

gjyqësor ta paguaj shumen prej njëqind (100) Euro. 

Te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se formës se prere te këtij aktgjykimi 

nen kërcënimin e ekzekutimit te dhunshëm. 

E dëmtuara Institucioni jobankar “Lesna” udhëzohet qe kërkesën pasuroro-juridike ta realizoj 

ne kontest civil. 

      II 

 

Ne baze te nenit 363 par.1.1 te KPP-se  

     REFUZOHET AKTAKUZA 

2.SEPSE:  

-Me datën 22.02.2011 ne cilësinë e analistit te kredisie ne Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per Sh.J me nënshkrimin e 

vet ka vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar 

ne emër te kreditmarresit Sh.J. 

-Me datën 06.08.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per H.R me nënshkrimin e 

vet ka vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar 

ne emër te kreditmarresit H.R. 

-Me datën 22.02.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per R.H me nënshkrimin e 

vet ka vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ...me përmbajtje te rreme duke nënshkruar 

ne emër te kreditmarresit R.H. 

-Me datën 05.07.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per R.Rr me nënshkrimin e 

vet ka vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar 

ne emër te kreditmarresit R.Rr.. 

-Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per Sh.T me nënshkrimin e 

vet ka vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar 

ne emër te kreditmarresit Sh.T. 

- Me datën 04.08.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per B.H.2 me nënshkrimin e 
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vet ka vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar 

ne emër te kreditmarresit B.H.2. 

Me datën 25.08.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per N.B me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar ne 

emër te kreditmarresit N.B. 

Me datën 19.04.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per K.B me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar ne 

emër te kreditmarresit K.B. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per M.P me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar ne 

emër te kreditmarresit M.P. 

Me datën 05.07.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per S.Gj me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar ne 

emër te kreditmarresit S.Gj. 

Me datën 13.09.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per A.T.1 me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar- kontratën nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar ne 

emër te kreditmarresit A.T.1. 

Me datën 22.02.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per Sh.J me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit S.Z. 

Me datën 22.02.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per Sh.J me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit K.J. 

Me datën 06.08.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per H.R me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit S.T. 

Me datën 22.02.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per R.H me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ...me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit A.I.1. 
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Me datën 22.02.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per R.H me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ...me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit Sh.F. 

Me datën 05.07.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per R.Rr me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit Xh.K. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per Sh.T me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit N.M. 

Me datën 04.08.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per B.H.2 me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit B.M. 

Me datën 03.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per N.Z me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ...me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit A.I.1. 

Me datën 25.08.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per N.B me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit L.M. 

Me datën 19.04.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per K.B me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit S.Gj. 

Me datën 22.04.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per S.I me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit F.B. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per M.P me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit S.I. 

Me datën 05.07.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per S.Gj me nënshkrimin e vet ka 
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vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit A.I.2. 

Me datën 13.09.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per A.T.1 me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit B.H.2. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per A.T.2 me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar kontraten nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar ne 

emër te krditmarreses A.T.2. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per A.T.2 me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit R.P. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per A.T.2 me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar -marrveshjen mbi pengun nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te penglenses A.T.2. 

Me datën 15.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per E.T me nënshkrimin e vet ka 

vërtetuar dokumentin zyrtar -kontraten nr. ... me përmbajtje te rreme duke nënshkruar ne 

emër te kreditmarresit E.T. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per Sh.M me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar-marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te garantuesit A.A. 

Me datën 08.06.2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per Sh.M me nënshkrimin e vet 

ka vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen mbi pengun nr. ... me përmbajtje te rreme duke 

nënshkruar ne emër te penglënësit A.A. 

Me datën 15.06..2011 ne cilësinë e analisitit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... me rastin e lejimit te kredisë bujqesore dhe blektorale per E.T me nënshkrimin e 

vet ka vërtetuar dokumentin zyrtar marrveshjen garantuese nr. ... me përmbajtje te rreme 

duke nënshkruar ne emër te garantuesit E.B. 

Me këtë kishte për te kryer vepër penale Falzifikim i dokumentit zyratar nga neni 348 

par.1 te KPK-se ne vazhdim. 
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. I akuzuari B.H.1 

                     ESHTE FAJTOR 

SEPSE: Ne cilësinë e analistit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega ne ... duke 

shfrytëzuar detyrën e tij tejkalon kompetencat e tij me qellim qe tjetrit t‟i sjelli dobi pasurore 

ne ate menyre qe ka mundësuar lidhjen e kontratave per kredi bujqesore dhe blektorale si 

vijon: 

1.Me datën 08.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarrese eshte A.T.2 e cila fare nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar 

“Lesna” dega ne ... dhe shumen prej 3000 euro ka marre ne “Raifaisen Bank” te cilat ia ka 

dhene S.A, ndërsa si garantues ne kontrate eshte futur R.P i cili mohon te kete qene garantues 

dhe konteston nënshkrimin e marrveshjes garantuese. 

2.Me datën 08.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarrese eshte Sh.M e cila ka lidhur kontratën ne Institucionin jobankar “Lesna” dega ne 

... dhe paratë e marrura ia ka dhene Xh.S dhe ka paguar këstin e kredisë ne kontrate si 

garantues eshte futur A.A i cili mohon te kete qene garantues dhe penglënës dhe konteston 

nënshkrimin e tij. 

3.Me datën 15.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne shume prej 2700 euro ku si 

kreditmarres eshte E.T i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 2700 euro ia ka dhene A.F-H pasi qe i ka premtuar punësim ne 

fermën e tij, ne kontrat si garantues eshte futur E.B i cili konteston marrëveshjen garantuese 

dhe nënshkrimin e tij. 

Vlera e tërësishme e përfitimit per personin tjetër arrin shumen prej 8700 euro. 

Me kete ka kryer veprën penale Keqperdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 442 

par.1 te KPRK-se ne vazhdim. 

Duke u bazuar ne dispozitat e nenit 41, 51,73, 74,  të KPRK-së , dhe nenit  365 dhe 450 par 

2.6 te KPP-së, e:  

GJ Y K O N 

Te akzuarin B.H.1 me denim me burgim ne kohëzgjatje prej gjatshte (6)muaj dhe urdhëron qe 

ky denim nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari nuk kryen vepër te re penale ne afet prej nje 

(1) viti. 

I Obligohet i akuzuari qe ne emër te shpenzimeve te procedurës penale e ne emër te paushallit 

gjyqësor ta paguaj shumen prej njëqind (100) Euro. 

Te gjitha këto ne afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se formës se prere te këtij aktgjykimi 

nen kërcënimin e ekzekutimit te dhunshëm. 
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E dëmtuara Institucioni jobankar “Lesna” udhëzohet qe kërkesën pasuroro-juridike ta realizoj 

ne kontest civil. 

 

                         A r s y e t i m  

I. AKTAKUZA  

Prokuroria Themelore  ne Mitrovicë- Departamenti për krime te rënda, ka ngritur aktakuzë 

PPI.nr.472/2012 te datës 04.05.2016 kundër të akuzuarëve A.J për shkak të veprës penale 

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 442 par.1 të KPRK-së dhe veprës 

penale Falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 348 par.1 të KPRK-së dhe B.H.1 për shkak te 

veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 442 par.1 të KPRK-së. 

Prokurori i shtetit  Ismet Ujkani ne fjalën përfundimtare deklaroj:  me provat e 

administruara gjate shqyrtimit gjyqesor lidhur me rastin konkret nga deklarimet e 

deshmitareve, pastaj provat materiale, kontratat dhe marrveshjet mbi pengun e garantuesin 

per kredi pa dyshim rezultoi se te pandehurit kane kryer veprat penale me te cilat ngarkohen, 

njeherit edhe nga krahasimi i mbrojtjes se te pandehurit me provat e tjera rezultoi se te njejtit 

kane kryer veprat penale me te cilat ngarkohen sipas aktakuzes. Andaj, mbes prane aktakuzes 

dhe gjykates i propozoj qe te pandehurit t‟i shpalli fajtor per veprat e kryera penale dhe t‟i 

gjykoj me denim sipas ligjit duke pasur parasysh me rastin e shqiptimit te denimit te gjitha 

rrethanat e parapara me dispozitat e KPRK-se ne menyre qe denimet e shqiptuara te jene 

adekuate sipas ligjit.  

Perfaqesuesja e te dëmtuarës D.B ne fjalën perfundimtare deklaron: si pale e demtuar 

qendrojme prane aktakuzes dhe deklarimeve te prokurorit si dhe provave te paraqitura nga 

prokurori, jemi shume te bindur se edhe gjate procedures gjyqesore u provua se veprimet e te 

akuzuarve shfaqin elemetet e vepres penale per te cilen akuzohen, pra ne kete procedure u 

vertetua se te akuzuarit kane keqperdorur poziten zyrtare pra kane kryer vepren per te cilen 

jane akuzuar duke plotesuar dhe nenshkruar dokumentet per kredi ne emer te kredimarresve , 

kjo u vertetua edhe nga vete deshmitaret te cilet knae deklaruar qe nuk kane dijeni per kteo 

kredi, nuk kane qene ne lokalet e institucionit e as nuk kane nenshkruar keto kontrata. 

Vertetimin e  faktit qe eshte kryer vepra penale nga ana e te akuzuarve e vertetojne edhe vet 

dekaratat e tyre te dhena  gjate shqyrtimit e duke u bazuar edhe ne deklaraten e te akuzuarit Z. 

B.H.1 i cili ka provuar qe kjo veper eshte kryer pasi qe nga deklarimet e tij kontratat e 

kredive nuk jane nenshkruar ne institucion e as nuk jane pare kredimarresit apo garantuesit 

dhe i njejti rast nuk eshte lajmruar ne institucion. Demi i shkaktuar institucionit eshte edhe 

demi pasuror i cili kap vleren afer 90.000 euro pasi qe kredite e marrura nuk jane kthyer duke 

u bazuar ne vendimete  organeve hetuese te cilet kane vertetuar se nenshkrimet e 

kredimarresve dhe garantuesve nuk kane qene te tyre por jane nenshkruar nga zyrtar te tjere, 

per kete aryse kerkojme qe demi pasuror te kthehet nga ana e te akuzuarve te cilet e kane 

kryer kete veper. Si pale e demtuar i propozojme trupit gjykues qe  te akuzuarit te shpallen 

fajtor dhe te denohen sipas ligjeve ne fuqi si dhe te obligohen te kompenzojne ne total demin 

pasuror te shkaktuar institucionit tone. 
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II. MBROJTJA         

 

Mbrojtësi i te akuzuarit te pare A.J Av. A.V në fjalën përfundimtare deklaroj  me aktakuzë 

është përfshire periudha kohore e vitit 2011 që d.m.th para më se 8 vitesh kallëzimi penal i 

njësisë së hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsion në ... numri i rastit ...e që edhe pse 

është fjala për vitin 2012 kur është bërë kallëzimi penal tek Prokuroria përkatëse e njëjta ka 

nxjerr vendim mbi fillimin e hetimeve  me 24 shkurt 2016, e pas kësaj aktakuzën e ka ngritur 

më 4 maj 2016 edhe pse në këtë rast ekspertiza është kryer më 24 dhjetor 2014 e që do të 

thotë se ngritja e aktakuzës është bërë duke mos respektuar dispozitat ligjore konkretisht neni 

159 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Në anën tjetër theksojmë se përkundër se rasti 

ka filluar në vitin 2011, Prokuroria ka marrë aktvendim për fillimin e hetimeve më 24 shkurt 

2016, ndërsa aktakuzën e ka ngritur 3 muaj më vonë, përkatësisht më 4 maj 2016. Shtrohet 

pyetja se çfarë hetime ka kryer prokuroria gjatë  kësaj periudhe kohore përveç marrjes në 

pyetje të dy tani më të akuzuarve. Kjo pasi që nga shkresat e lëndës rrjedh se të gjitha 

deklaratat e dëshmitareve si dhe ekspertiza e datës 24 dhjetor 2014  janë kryer pa u nxjerr 

aktvendimi për fillimi të hetimeve. As nga deklaratat e dëshmitareve të proceduar në këtë 

shqyrtim në këtë çështje penale asnjëri prej tyre nuk ka deklaruar se A.J ka kërkuar, ka marrë 

apo në ndonjë mënyrë tjetër është shpërblyer për lejimin e kredive dhe se kreditë e lejuara 

kredi marrësve u janë paguar përmes llogarisë bankare nga ana e të dëmtuarës dhe në këto 

pagesa nuk ka pas kurrfarë qasje i akuzuari. 

Ai ka propozuar gjykatës që për të mbrojturin e tij, A.J të hudhet aktakuza, pasi që sipas tij, 

ekzistojnë rrethana të tjera të cilat e pengojnë ndjekjen, të refuzojë aktakuzën e Prokurorisë 

Themelore në Mitrovicë, pasi që ka kaluar afati i parashkrimit të ndjekjes penale dhe si 

përfundim ta lirojë nga akuza, pasi qe nuk është provuar se i akuzuari në fjalë ka kryer veprën 

penale me të cilën ngarkohet, gjithashtu ka thënë se në rastin konkret është dashtë të zbatohen 

ligji më i favorshëm për të akuzuarin e përkatësisht dispozita e nenit 339 të Kodit të 

Përkohshëm Penal të Kosovës. 

I akuzuari A.J  ne mbrojtjen e tij dhene gjate shqyrtimit gjyqesor te dt. 08.01.2019 ka 

deklaruar: Ne banken “Lesna” kam punuar prej viti 2010 deri ne vitin 2012 ne cilësinë e 

analistit kreditor, aty gjithashtu ka punuar edhe B.H.1. Procedura e dhenjes se kredive 

zhvillohet si vijon: Me rastin e aplikimit cdo klienti i tregohen kushtet per te marre nje kredi 

dhe pas asaj nese klienti pajtohet me kushtet e ofruara atehere fillohet me plotesimin e 

dokumenteve  te nevojshme te parapara sipas rregullores ne kete rast te institucionit financiar 

“Lesna”  dhe me plotesimin e dokumenteve te kerkuara nga ana e institucionit atehere merret 

vendim per lejomin apo moslejimin e asaj kredie.  Realisht per tu lejuar nje kredi vendos 

Keshilli kreditor ne kete rast nje perfaqesues i deges, drejtori gjeneral ne ..., drejtoresha 

gjenerale e kredive ne ... e qe ne kete rast ata njerz te ne kane ekzistuar vetem ne leter dhe cdo 

here eshte bere presion qe vetem nga ana e jone te merret vendim per lejimin e kredise 

praktik e cila eshte praktikuar nga ky institucion e qe tash e di me mire se ne kohen e kaluar 

qe eshte jashte cdo rregulli dhe normave ligjore brenda per brenda nje institucioni financiar 

qe vetem nje njeri ose puntor ta beje pranimin, kompletimin, lejimin dhe ne fund kontrollen 

deri ne perfundim te asaj kredie, dhe qe ne kete rast kjo ka ndodh ne kete institucion, jo 

vetem ne degen ku une kam punuar ne ... por edhe gjate kohes ku kam qene praktikan ne 

degen ne .... 

Asnjehere nuk ka ndodhur.qe te vije dikush tjeter te nenshkruaj ne emer te dikujt tjetër, e as  

te nenshkruaj ndonje flete te bardhe te une. H. A.F e njoh prej kohes kur kam qene praktikant 

ne degen e ... dhe ai ne ate kohe ka aplikuar per kredi ne degen ne ... dhe une kam qene nje 
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ndihmes i puntoreve te deges se ... per shkak te profesionit ekonomist per pregaditjen e lendes 

se tij, per arsye se nuk ka pasur kush ti beje analizat financiare ne ate dege. Atij  i eshte 

refuzuar kjo kredi dhe arsyeja ka qene ne ate kohe kemi qene afer hapjes se deges ne ... dhe 

atij i eshte thene qe kur te hapet dega ne ... te aplikosh ne .... Ai ka aplikuar edhe ne ..., kredia 

nuk i eshte lejuar mirepo asnjehere edhe nuk i eshte refuzuar, i kane thene qe duhet te presesh 

edhe nje kohe sepse per momentin si institucion nuk mundemi me te mbeshtet. Gjate kohës sa 

kam punuar aty numri i personave qe kane marr kredi ka qene total afer 100 persona ndoshta 

edhe me teper nuk me kujtohet sakt, përfitimi im material perveq pages per te cilen jam 

paguar tjeter perfitim nuk kam pasur. 

 

Une kam nenshkruar vetem aty ku me eshte lejuar si zyrtar i ketij institucioni dhe asnjehere 

ne emer te dikujt tjetër, kam qene i autorizuar dhe i kam nenshkruar ne emer te institucionit. 

Personat qe kane marre kredi i kane marrur mjetet nga bankar e tjera financiare,  sa i përket 

kthimit te kredive ne fillim kan filluar me pagu por nuk e di a jane paguar te gjitha, sepse ka 

qene shume kohe e shkurter sa kam punuar ne .... Eshte obligim qe me rastin e marrjes se 

kredisë me qene prezent kreditmarresit, garantuesi dhe bashke huamarrësi, këta kane qene, 

perveq asaj qe nenshkruajn dhe ne fund ftohen te njoftohen dhe njoftohen se mjetet iu jane 

transferuar ne banken te cilen kane pasur llogari eshte fjala per banka te tjera dhe me kete rast 

secili klient ka bere edhe terheqjen e mjeteve ne llogarin rrjedhese ne banken te cilen e kane 

pase. Me vone qe A.F qendron mbrapa disa kredive dhe kjo me eshte thene nga kolegu im 

B.H.1 qe bisedo me A. sepse ka vite qe ne e njohim sepse jane edhe afer me shtepi-komshi 

dhe me ka thene se bisedo se ky njeri mund te qendroj prapa tyre, pas kesaj kam biseduar me 

te dhe e ka pranuar qe njerzt kan marre kredi per te me arsyetimin qe po ta dije ti nuk kisha 

pasur mundesi me  i marre per shkak se kredia e biznesit per te cilen ai ka aplikuar pati 

mbetur pezull, ky ka qene arsyetimi i tij. 

Kemi pasur raste qe edhe bashkarisht me B.H.1 i kemi përpunuar kerkesat per kredi sepse 

kemi qene vetem ne te dy aty mirepo perfundimi kur ka ardhur te lejimi apo procesdimi 

atehere eshte dashur qe njeri te jete si lejues i asaj kredie. Meqene se ne dege nuk ka pasur 

Drejtor por kam punuar vetem une dhe B. dhe pasi qe une  ekam filluar punen para B. qendra 

ne ... me ka autorizuar qe aty ku eshte emri i drejtorit ta nenshkruaj une dhe per kete arsye i 

kam nenshkruar edhe keto kontrata te kredise te cilat i ka perpunuar B.. Per shkak se me vone 

eshte punesuar B. dhe ne fillim ka pasur kontrat mbi vepren dhe performanca e tij gjate asaj 

kohe ka qene jo e mire gje per te cilen ka qene i rrezikuar qe te mos i vazhdohet kontrata dhe 

B. ka kekuar nga une dhe me eshte lutur qe nje pjese te klienteve t‟ia afroj atij qe ai te beje 

lejim te kredive ne numes sa me te madhe qe ne baze te kesaj Prishtina ta shoh qe ai eshte 

duke punuar dhe t‟i vazhdohet kontrata  e punes dhe une i kam ofruar nje ndihme te tille dhe 

nje numer te madh te klienteve perveq ketyre treve ia kam ofruar B. mirepo gjithmone edhe 

me dijeni te klientit qe te vazhdoj procedura te B. sepse kemi nje pozicion te njejte, pra kjo ka 

qene ajo referenca per te cilen ai ka kerkuar ndihme. 

 

Mbrojtësi i te akuzuarit te dyte B.H.1t Av. G.R në fjalën përfundimtare deklaron:  

fillimisht e perkrahu mbrojtjen e kolegut Av. A.V sa i perket zbatimit te nenit 159 te KPP-se 

dhe kualifikimit juridik te vepres penale. Ne kete rast penale gjate shqyrtimeve kryesore jane 

marre ne pyetje ne numer i konsideureshem i deshmitareve asnjeri nga keta deshmitare nuk e 

ka permendur emrin e B.H.1 dhe se jane deklaruar shprehimisht se nuk e njohin fare, arsyeja 

pse nuk e permendin emrin e tij dhe pse nuk e njoften eshte se i akuzuari B.H.1 nuk i ka 

pepunuar aplikacionet e paleve per lejimin  e kredive bujqesore. Ne shkresat e lendes i kemi 

tri referenca te cilat fare qarte deshmojne se futja ne sistem e aplikacioneve te kredive 

bujqesore per te cilat akuzohet i akuzuari B.H.1 eshte  bere ne baze te referencave te te 
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akuzuarit A.J, andaj i propozoj gjykates qe te akuzuarin B.H.1 ta liroj  nga aktakuza ne 

mungese te provave me arsyetimin se vetem futja e aplikacioneve ne sistem te kredive 

bujqesore nuk do te thote se i njejti eshte pergjegjes penalisht bile bile nuk ekziston anje 

kontrat mbi pengun qe e ka nenshkruar B.H.1. 

I akuzuari B.H.1  ne mbrojtjen e tij dhene gjate shqyrtimit gjyqesor te dt. 08.01.2019 ka 

deklaruar: marrdhenje pune ne institucionin financiar “Lesna” kam themeluar me 16 Shkurt 

2011 ne cilësinë e analistit kreditor. te drejtata dhe obligimet nga kontrata e punës kane qene 

Rekrutimi i klienteve te rinj te cilet kane aplikuar per kredi, me pastaj ka qene analiza e atij 

klienti nese ai e meriton me marre apo jo kredine dhe futja e te dhenava ne softver. Me 

klientet Sh.M, me A.T.2 dhe E.T eshte merre ish kolegu im A.J, ne rastin e kredise se Sh.M 

garantuese ka qene Xh.S e cila ka pasur raporte shoqerore me A. me kete dua te them se 

Ardiani i ka njohur edhe me heret dhe sado ku do e kemi pasur nje referenc se jane kliente te 

njohura, ndersa ne rastin e E.T me vone e kam kuptuar se eshte i nderlidhur me te gjitha rastet 

e tjera per te cilat klintet kane marre kredi ne emer te hoxhes ne bashkpunim me A.. 

 Pas fazes tre mujore te punes sime kam pasur ate te drejte, mirepo kete te drejte e kemi pasur 

ne baze te mungeses se menaxherit te deges pasi qe dega nuk ka pasur menaxher. Lejimin e 

ka bere A.J pas aprovimit edhe nga zyra qendrore ne ..., ne ne dege nuk kemi pasur para kesh 

i kemi derguar llogarite e klienteve, emrat dhe mbiemrat dmth llogarite bankare kane qene 

llogari rrjedhese ne shtate bankat e Kosoves, e kemi pasur me dite te caktuara psh nje dite na 

kane thene qe t‟iu lejojme kredi klienteve qe e kane llogarine psh ne X bank dhe transferin e 

mjeteve e ka bere zyra qendrore ne ... dhe klientet zakonishti kane terhjekur ato mjete. Ato 

kane qene dokumentet e gatshme dhe une vetem i kam procesuar ne sistem per kete figuron 

emri im. Pas disa muajve keta klient kane filluar me dal me vones ne kthimin  e kesteve te 

kredise dhe aty e kam verejtur se diqka nuk eshte ne rregull. Kur e kam kuptu fillimisht i kam 

tregu kolegut A.J se disa klient te cilet i kemi kontaktuar ne telefon kane deklaruar se ato 

mjete i kane marre per hoxhen edhe mos me thirrni me, me pastaj pas konsultimit me ish 

kolegun kam raportuar ne zyren qendrore ne ... faktikisht kam bere kerkes qe keto kredi ne te 

cilen figuron emri im te ndryshohet dhe te vendoset emri i A., ata me kane thene se kjo gje 

eshte e pamundur mirepo nese ti arrin mi marre nje nenshkrim nga A. qe keto jane referenca 

te A. me ty jemi ne rregull dhe une ashtu kam vepru, A. i kam tregu se keshtu eshte puna dhe 

A. pa asnje hezitim i ka nenshkruar ato referenca qe nenkupton se e ka marre pergjegjesine 

per lejimin e atyre kredive. A.F disa here ka qene ne zyre time dhe i ka interesuar se tepermi 

se si po ecin punet ne kete institucion, ketu i kam pas edhe dyshimet e mija se dicka nuk eshte 

ne rregull dhe kontaktet  e vetme kane qene nja 2-3 here ne zyre dhe asnjehere jashte 

institucionit po flasim per kohen sa kam punuar ne “Lesna”. Kam pasur besim te kolegu, e 

kemi pasur punen e njejt dhe kemi mendu me zhvillu kete institucion. Une kam qene fillestar 

dhe me shume kam bere cka me eshte thene  me be sikur ta kisha dite asnjehere ato te dhena 

nuk i kisha procesuar, por kam qene viktim e mashtruesve te cilet me kane perdorur per ti 

arritur qellimet e veta qe dmth se mbetem prane deklarates qe kam dhene ne prokurori. 

 

III.VENDIMET PROCEDURALE 

 

Mbrojtesit e te akuzuarve gjate shyqrtimit kane propozuar qe ne cilësi te dëshmitarit te 

dëgjohet A.F. Trupi gjykues ka aprovuar propozimin e mbrojtësve qe ne cilësi te dehsmitarit 

te dëgjohet A.F, eshte ftuar per dt.03.09.2018 por i njëjti nuk iu eshte përgjigjur ftesës. Me 

dt.03.09.2018 ka lëshuar urdherese qe te sillet ne gjykate per dt.24.09.2018, nga 

Memorandumi Zyrtar i Stacionit Policor Jugu ne Mitrovice nr. referencës ... te dt.19.09.2018 

eshte vërtetuar se dëshmitari A.F nuk gjendet ne Kosove dhe sipas familjareve te tij ka shkuar 

ne .... Me dt.19.10.2018 gjykata ka lëshuar prap urdherese me qellim te sigurimit te 
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dëshmitarit por nga Memorandumi Zyrtar i Stacionit Policor Jugu ne Mitrovice nr. 

Referencës ... te dt.26.11.2018 eshte vërtetuar se gjendet ne .... Eshte tentuar edhe nje here  qe 

te sigurohet prezenca e tij me urdhëresën e dt 26.11.2018 por me Memorandumi Zyrtar i 

Stacionit Policor Jugu ne Mitrovice nr. Referencës ... te dt.03.01.2019 eshte vërtetuar se ka 

shkuar ne .... Meqenëse gjykata ka bere te gjitha përpjekjet qe te sigurohet prezenca e 

dehsmitarit A.F por nje gje e tille ka qene e pamundur prandaj ne seancene  dt.08.01.2019 ka 

revokuar Aktvenimin qe ne cilësi te dëshmitarit te dëgjohet A.F. 

 

IV.STANDARDET JURIDIKE 

 

1.E drejta ne mbrojtje: Gjykata konstaton se te akuzuarit  ka pasë mbrojtës dhe e ka 

shfrytëzuar mundesinë që të propozojnë dhe te nxjerr prova. Të gjitha provat të cilat gjykata i 

ka vleresuar janë demostruar ne shqyrtimin gjyqesor. Gjithashtu gjykata i ka ofruar mundësi 

te akuzuarve që këto prova t‟i shqyrtoj dhe ti kundershtoj. Gjithashtu gjykata i ka ofruar 

mundësi mbrojtëseve  që gjate shqyrtimit gjyqësor të jap vrejtje dhe te komentoj vendimet e 

procedures paraprake dhe të tregoj në parregullësi në aspektin e mbledhjës së provave në 

proceduren paraprake. Këto kundërshtime gjykata i ka vlerësuar në kontekstin e provave te 

demostruara gjate shqyrtimit gjyqesor . 

  

2.Shyrtimi dhe vleresimi i provave: Gjykata ka pasë parasysh dhe i ka vlerësuar të gjitha 

provat e aktakuzës dhe mbrojtjës , dhe me aktgjykim do ti arsyetoi vetëm ato prova të cilat 

kanë të bëjnë me faktet vëndimtare dhe do të nxjerr konkluzione vetëm për ato fakte te cilat 

janë thelbësore dhe të vlefshme për aktgjykim.     

 

3.Standardi i te provuarit: Praktika gjyqësore për aktgjykimin fajsues e ka definuar si 

standard“dyshim i bazuar mire”sipas kuptimit të përgjithshëm dyshimi i bazuar mirë 

nënkupton posedimin e provave te pranueshme që do te binte një vëzhgues objektiv që një 

vepër penale ka ndodhur dhe që është kryer nga i pandehuri. 

 

V. PROVAT 

 

Gjate shqyrtimeve gjyqesore jane degjuar deshmitaret: H.R, N.B, A.S, S.T, L.M, K.B, Z.F, 

Sh.T, F.B, N.Z., Sh.J, B.K, R.H, S.I, M.P. 

 

Me pelqimin e paleve jane lexuar  deklaratat e dhena ne polici te deshmitareve K.J, S.Z, 

F.H, A.I.1, Sh.F., R.Rr, Xh.K, B.S, N.M, B.H.2, B.M, S.Gj., A.I.2 dhe A.T.1, A.T.2, S.A, 

R.P, Sh.M., Xh.S., A.A, E.T, E.B. 

 

Deshmitarja H.R gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore 

ka deklaruar se me Institucionin financiar jobankar “Lesna” nuk nenshkruar kontrat per 

kredi bujqesore dhe blektorale me numer .... Nga PBP e Biznest ka terhequr shumen prej 

1800 euro pasi qe me kerkesen e A.F  e ka hapur gjirollogarine dhe keto te holla ia ka 

dorezuar A. pasi qe ai I ka premtuar se do ta punesoi ne firmen e tij si kontabiliste. 

 

Dëshmitarja N.B gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore 

ka deklaruar se nuk ka aplikuar per kredi ne Institucionin financiar “Lesna “ ne ... dhe nuk 

ka lidh kontrat nr. ... te dt.25.08.2011 ne vlere prej 3000 euro dhe nuk  ka nënshkruar si 

kreditmarrese e poashtu nuk ka nënshkruar edhe marrveshjen mbi pengun nr..... A.F i kishte 

premtuar te fejuarit te saj se do ta punësoj ne fermën e bagëtive dhe ka kërkuar  qe te hap nje 

llogari bankare ne BPB Banken Private te Biznesit dhe dedhmitarja e ka hapur kete llogari 
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bankare ka shkuar ne banke  me te fejuarin e saj dhe i ka tërhequr te hollat ne vlere prej 3000 

euro dhe derisa hoxha- A.F e ka pritur jashtë bankës dhe i ka marre paratë . 

 

Dëshmitari A.S gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se nuk ka qene garantues me rastin e marrjes se kredisë dhe  nuk ka nënshkruar  

asnjë marrveshje garantuese dhe nuk ka qene asnjëherë ne zyret e Institucionin financiar 

jobankar “Lesna” ne ... por ka hapur gjirollogarine ne Banken Private te Biznesit pasi qe A.F 

i ka premtuar se janë disa donacione arabe dhe ne llogari te tij dhe te shokëve te tij M.P dhe 

G.H do te dalin nga 3000 euro. Këto te holla nuk i ka tërhequr nga Banka Private e Biznesit. 

 

Dëshmitari S.T gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se pa dijeni kam qene garantues ne rastin e marrjes se kredisë nga H.R ne 

Institucionin financiar “Lesna”, une nuk kam nënshkruar askund dhe nuk kam ditur asgjë 

derisa me ka lajmruar policia, kur e kam hapur gjitollogarine A.F ia kam dorëzuar kopjen e 

letërnjoftimit per me hy ne pune. Une nuk kam  tërhequr te holla pasi qe mua me kane futur si 

garantues. 

 

Dëshmitari L.M gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar senuk e njeh N.B se nuk ka qene garantues per marrjen e kredisë ne “Lesna” dhe 

nuk ka nënshkruar marrveshjen garantuese me nr.... dhe asnjëherë nuk ka qene ne 

Institucionin “Lesna” ne .... 

 

Dëshmitari K.B gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se nuk kam aplikuar per marrjen e kredisë bujqesore dhe blektorale, nuk e kam 

nënshkruar kontratën nr. ... me “Lesna” ne ... ne vlere prej 3000 euro, pastaj ka deklaruar se 

nuk e di kush i ka qitur këto te holla por hoxha- A.F me ka thene “ a po hin ne kredi per mua 

se i kam punët ngusht”. I kam thene: “ hoxh nëse nuk me tradheton po hi ne kredi”, ma ka lyp 

letërnjoftimin dhe ka shkuar shpejt dhe e ka bere fotokopje, ma ka kthyer letërnjoftimin dhe 

me ka pyetur a ke numër te bankës une i kam thene jo. Me ka thene: “ a po shkon me shpejt 

me hap gjirollogarine dhe kam shkuar ne bank e kam hapur gjirollogarine dhe ia kam dhene 

hoxhës ate gjirollogari, pas nja dy ditëve me ka thirr hoxha dhe me ka thene shko tërhiqi te 

hollat ne bank, une e di se 500 euro me i marr ne bank ata vin e shiqojn shtëpinë per ato te 

holla askush nuk ka ardhur me kqyr shtëpinë. 2965 euro i kam marre dhe jam dal dhe hoxhës 

ia kam dhene ne dore. Hoxha mi ka dhene 60 eudo edhe nje here i kam thene qe mos me 

mashtro hoxh e ai me ka thene: “ une si hoxh kurrë nuk te tradhetoj”. Kane shkuar 6 muaj une 

kam menduar se hoxha e paguan kredinë. Nje telefonat me ka ardh dhe me ka thene a je ti 

K.B, i kam thene po kurse ai nga banka me ka pyetur pse nuk e paguan kredinë. Une kam 

shkuar drejt e ne shtëpinë e hoxhës dhe kam kërkuar te deklarohet pse spo e paguan kredinë, 

me ka thene se nesërmen do te shkojmë se bashku me pagu kredinë, kemi shkuar te nesërmen 

ne bank dhe hoxha i ka pasur 1500 euro dhe ato pare i ka paguar dhe ne bank i kane thene 

nëse i paguan pjesën tjetër te te hollave nuk ke me paguar kamat. 

 

Dëshmitari Z.F gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se nuk ka njohuri se B.K ka marre kredi ne “ Lesna”, se nuk e njeh B.K se nuk ka 

nënshkruar marrveshje mbi pengun nr. ... te dt.01.03.2011 dhe deklaron se kete pshtjellim 

rreth kredisë e ka bere A.F bashkarisht me punëtorin e bankës A.J pasi qe ka ardhur te une 

A.F- hoxha me punëtorin e bankës A. dhe e ka prezentuar si analist te kredive dhe kane 

kërkuar qe te behen dëshmitar per marrjen e kredisë  per vajzën e M.J nga fshati ... ku ka 

punuar. 
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Dëshmitari Sh.T gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore 

ka deklaruar se nuk ka aplikuar per marrjen e kredisë bujqesore dhe blektorale, nuk ka lidh 

kontrate me “Lesna” nr. ..., nuk ka nënshkruar kontrat dhe asnjëherë nuk ka qene ne 

Institucionin Bankar “ Lesna”, ka terhjekur shumen prej 300 euro te cilën me pare e ka 

deponuar A.F kinse per marrjen e nje kredie per hapjen e nje ferme te lopve. 

 

Dëshmitari F.B gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se ne Institucionin “Lesna” kam aplikuar per marrjen e nje kartele por nuk kam 

qene kurfar garantuesi per S.I dhe A.I.1 poashtu nuk kam nënshkruar kurfar kontrate mbi 

pengun. 

 

Dëshmitari N.Zgjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se ka lidhur kontrate per kredi bujqesore dhe blektorale ne “Lesna” dega ne ... ne 

vlere prej 3000 euro dhe paratë e marrura ia ka dhene A.F pasi punon ne fermën e tij 

perkujdeset per lopët. Deklaron se A.J ia ka japur formularët per plotësim ndërsa nuk din se 

kush e ka nënshkruar marrveshjen garantuese, per kete thotë e din A.J ndërsa sa i përket 

garantuesit A.S nuk e  din se a e ka nënshkruar marrveshjen garantuese. 

 

Dëshmitari Sh.J gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se nuk kam aplikuar per marrjen e kredisë bujqesore dhe blektorale ne institucionin 

financiar jobankar “Lesna” ne .... A.F e kam dhëndër dhe ai ka aplikuar  ne emër timin dhe 

une vetëm kam shkuar dhe i kam dhene dy-tre nënshkrime dhe une kam shkuar i kam marre 

ato pare dhe ia kam dhene A. gjeja se kredia eshte e tij. 

 

Dëshmitarja B.K gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore 
ka deklaruar se nuk eshte e vërtet se ka lidhur kontrate me “Lesna” ne ... ne vlere prej 3500 

euro, nuk ka nënshkruar kontratën se pas shiqimit te kontratës veren se ka shume gjera te 

pasakta se nuk eshte nga fshati . por nga fshati ... Komuna e ... dhe se nuk posedon numrin e 

telefonit qe figuron ne kontrate. Nuk e njeh Z.F qe figuron si garantues ne kontate. Ne vitin 

2011 ka terhjekur 3500 euro nga llogaria e saj pasi me kërkesën e te fejuarit te saj R.H ka 

hapur llogarinë bankare dhe janë transferuar mjetet ne llogarinë e saj te cilat ia ka dhene A.F. 

Eshte takuar me A.J ne “Lesna” ne ... dhe i njëjti i ka ofruar nje letër te bardhe dhe i ka thene 

per te nënshkruar e nuk e din arsyen pse po nënshkruan. 

 

Dëshmitari R.H gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se nuk kam aplikuar per marrjen e kredisë ne “Lesna”, nuk kam lidhur kurfar 

kontrate, A.J e njoh përmes dajës A.F, kopjen e letërnjoftimit ia kam dhene A.F, nga Banka 

Ekonomike kam tërhequr shumen prej 5000 euro te cilat ia kam dhene A.F i cili me ka thene 

se ekto te holla po i qet partia e ...-se por po me duhen emra te personave te ndryshëm, me 

kujtohet se kam nënshkruar ne nje flete te bardhe, kur kam nënshkruar ne ate flete te bardhe 

prezentë ka qene edhe bashkëshortja ime B.K. 

 

Dëshmitari S.I gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se  nuk e njoh personin M.P. Ne Institucionin “Lesna” kam qene me hap nje 

gjirollogari pasi qe axhi im ia ka shitur lopët A.F. Ne Institucionin “Lesna” nuk kam 

nënshkruar asgjë por kam shkuar vetëm per hapjen e gjirollogarise dhe nuk e kam nënshkruar 

marrveshjen garantuese nr. .... 

 

Dëshmitari M.P gjate deklarates se dhene ne hetuesi dhe gjate shkqyrtimit gjyqesore ka 

deklaruar se une nuk kam aplikuar asnjëherë per marrjen e kredisë ne “Lesna”. Nga une dhe 
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nga shefi im G.H A. hoxha pasi qe te ai kemi punuar keramik na ka thene se eshte nje 

donacion nga Arabia dhe  ka kërkuar qe t‟ia japim letërnjoftimet ne menyre qe ne t‟i tërheqim 

mjetet nga banka, shuma nuk me kujtohet por e di qe kam tërhequr ato mjete dhe menjëherë 

ia kam dhene hoxhës. Kurfar kontrate me “Lesnen” nuk kam nënshkruar. 

 

Gjate shqyrtimit gjyqësor me pëlqimin e palëve janë lexuar deklaratat e deshmitareve te 

dhene gjate hetuesisë. 

 

Deshmitari K.J gjate hetuesisë ka deklaruar se nuk kam aplikuar per marrjen e kredisë 

bujqesore dhe blektorale ne Institucionin  financiar bankar “Lesna” ne ... ku bashkehuamares 

ka qene edhe vellau Sh.J, nuk kam qene garantues e as bashkehuamarres i kredisë pasi qe une 

e kam hoxhenA.F dhëndër eshte e mundshme qe kohe pas kohe ma ka marre kerrin dhe aty 

ka mundësi qe i ka marr edhe dokumentet e mija, analistin A.J nuk e njoh dhe nuk kam 

ndegjuar asnjëherë per te se kush eshte. 

 

Dëshmitari S.Z gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar nuk kam qene 

garantues per marrjen e kredisë per personin Sh.J e as K.J nuk e njoh. Letërnjoftimi im i cili 

gjendet ne dosjen e marrjes se kredisë per personin Sh.J me siguri ka mundësi te jete aty 

ngase kam qene shitës i veturave dhe ka mujt qe te perdoret nga ndonjë person, mundet me 

qene A.F- H. pasi qe nga une  ka kërkuar qe ta japi veturën time. Une ia kam dhene veturën 

dhe aty ka qene letërnjoftimi ne dokumente. A.F eshte hoxh dhe ka pas nje shtall te bagëtive 

ne fshatin .... Une nuk kam ditur se jam garantues per marrjen e kredisë per Sh.J dhe kete e 

kam kuptuar pasi qe jam ftuar me dhene deklarate ne cilësinë e dëshmitarit lidhur me kredie e 

marre ne Institucionin bankar “Lesna”. 

 

Dëshmitari F.H gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk kam qene 

bashkekreditmarres ne kontratën per bujqësi dhe blektori lidhur ne mes te IFJB “Lesna” ne ..., 

nuk e di vellau im R. a ka marre shumen prej 5000 euro ne emër te kredisë dhe se nuk ka 

nënshkruar si kreditmarres e  as si garantues. 

 

Dëshmitari A.I.1 gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk kam qene 

garantues ne marrjen e kredisë nga ana e R. e F.H se nuk i njeh këta persona, ndërsa sa i 

përket nënshkrimit ne marrveshjen garantuese nr.... te dt. 22.01.2011 deklaron se nënshkrimi 

eshte i tij por nuk e din se si ka ardhur, deklaron se ne institucionin “Lesna” ne ... asnjëherë 

nuk ka qene garantues. E njeh A.J se i njëjti ka qene ne shtëpinë e tij ne fshatin ... dhe ka 

kërkuar prej tij qe mos t‟ia marr lopët hoxhës- A.F sepse do te merr kredi dhe do t‟ia paguaj 

borxhet. 

Dëshmitari Sh.F gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk kam 

nënshkruar kurfar marrveshje per pengun dhe as nuk kam qene garantues per personin R.H 

me nr..... te dt.22.02.2011, poashtu nuk posedoj vetur te tipit Golf, dyshoj se ne Institucionin 

mikrofinanciar kam qene dehsmitar per marrjen e kredisë per vellaun tim e aty dikush nga 

zyrtaret dyshoj se e ka keqpërdorur leternjefimin tim. Nuk e njoh analistin A.J. 

 

Dëshmitari R.Rr gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se  nuk ka lidhur 

kontratën per kredi bujqesore dhe blektorale nr. ... te dt. 05.07.2011 me IFJB “Lesna” ne ... 

dhe as nuk ka nënshkruar kontrate. E njoh A.F- H. te cilit  ia ka transferuar 3000 euro ne 

llogarinë e tij , pastaj t‟ia kthej ato para ia kam kryer kete shërbim pasi ka premtuar punësim 

ne fermën e tij, nuk e njoh Xh.K. 
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Dëshmitari Xh.K gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk e din se 

R.Rr ka marre kredi ne IFJB  “Lesna “ ne ... e dhe se nuk e njeh kete person dhe as qe ka 

qene garantues per kete person dhe asnjëherë nuk ka qene ne Institucionin jobankar “Lesna” 

ne .... 

 

Dëshmitari N.M gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk e njeh Sh.T 

dhe asnjëherë nuk ka qene garantues per marrjen e kredisë dhe mohon nënshkrimin e tij ne 

marrveshjen  garantuese . 

 

Dëshmitari B.H.2 gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se asnjëherë nuk 

ka qene deshmitare per A.T.1 me rastin e marrjes se kredisë ne IFJB “Lesna” dega ne 

Mitrovice dhe mohon nënshkrimin e tij ne marrveshjen garantuese nr....,  S.T ia ka keqperdot 

letërnjoftimin pasi ia ka kërkuar llogarinë bankare dhe kopjen e letenjeftimit. 

 

Dëshmitari B.M gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk e njeh B.H.2 

dhe asnjëherë nuk ka qene garantues per te per marrjen e kredisë dhe mohon  se ka 

nënshkruar marrveshjen garantuese nr..... 

 

Dëshmitari S.Gj. gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk ka aplikuar 

per marrjen e kredisë bujqesore dhe blektorale dhe nuk ka lidh kontrate nr. ... dhe nuk ka 

nënshkruar kontratën ne emër te kreditmarresit dhe asnjëherë nuk ka marre kredi  ne IFJB 

“Lesna” ne .... 

 

Dëshmitari A.I.2 gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk e njeh S.Gj 

dhe se asnjëherë nuk ka qene garantues dhe nuk ka nënshkruar marrveshjen garantuese nr.... 

te dt.05.07.2011 dhe tani ka kuptuar se ekziston institucioni financiar „Lesna” ne .... 

 

Deshmitari A.T.1 gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se  nuk ka 

aplikuar per marrjen e kredisë bujqesore dhe blektorale ne vlere prej 2500 euro dhe nuk ka 

lidhur kontratën me nr. ... dhe nuk ka nënshkruar si kreditmarres, A.F nga ai ka kekrkuar qe 

te hap llogari ne Banken Ekonomike ne ... per tia barutur 2500 euro ne llogarinë e tij dhe i 

premton se do ta punësoj ne fermën e tij ne .... E njeh B.H.2 qe nga fëmijëria, ndërsa 

dokumentet pe rhapjen e llogarisë baknkare si dhe kopjen e letërnjoftimit dhe aplikacionet ia 

ka marre S.T. 

 

Dëshmitarja A.T.2 gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk ka lidhur  

kontratën per kredi bujqesore dhe blektorale ne IFJB “Lesna” ne ... nr...., deklaron se eshte 

takuar me S.A ne ..., i ka treguar per gjendjen e rende financiare me c‟rast i ka premtuar nje 

burse dhe ka kërkuar prej saj kopjen e letërnjoftimit te cilën ia ka dhene dhe nje dite derisa 

ishte ne ligjërata ka shkuar dhe ka kërkuar prej saj nënshkrimin e disa letrave  per hapjen e 

llogarisë bankare, i ka ofruar kartel bankare dhe i thotë tash do te del bursa ne kete 

gjirollogari. Deklaron se ne gjirollogarine e saj kane dalur 3000 euro te cilat i ka terjkehur 

mirëpo paratë ia ka marre S.A, nuk e njeh R.P ndërsa sa i përket nënshkrimit te kontratës 

deklaron se nënshkrimi eshte i ngjashëm me nënshkrimin e saj mirëpo asnjëherë nuk ka 

shkuar ne IFJB “Lesna” ne ... dhe nuk ka qene  evetedijeshme se po nënshkruar ndonjë 

kontrate per kredi. 

 

Dëshmitari R.P gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk e njeh A.T.2 

dhe se nuk ka qene garantues per te me rastin e marrjes se kredisë dhe nuk e ka nënshkruar 

marrveshjen garantuese nr,... se eshte garantues ne marrjen e  kredisë nga ana e A.T.2 ka 
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kuptuar ne vitin 2012 kur eshët njoftuar se nuk mund te marre kreditë. Ka kontaktuar me 

zyrtaret e bankës A.J e B.H.1 dhe i kane kumtuar se eshte bere nje gabim nga ana e tyre si 

analista te kredisë dhe do te përmirësohet dhe i kane thene: “ nëse rastin e paraqet ne polici 

rrezikohemi me përjashtim nga puna” dhe thekson se A. eshte personi përgjegjës qe e ka futur 

si garantues ndërsa B.H.1 eshte bashkepjesmarres 

 

Dëshmitarja Sh.M gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk ka 

aplikuar per marrjen e kredisë bujqesore nr. ... dhe nuk ka nënshkruar si kreditmarrese e 

kredisë. 

 

Dëshmitari A.A gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se e njeh Sh.M e 

cila shërbehet ne barnatoren e tij por nuk ka qene garantues per kredinë e saj dhe nuk ka 

nënshkruar marrveshjen bankare nr.... dhe nuk ka qene deshmitare ne asnjë institucion 

bankar. 

 

Dëshmitari E.T gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar se nuk ka aplikuar 

per kredi, nuk ka lidhur kontrate per kredi bujqesore dhe blektorale r.... dhe se nuk ka 

nënshkruar si kreditmarres dhe se nuk e din se ku gjendet Banka “Lesna” 

  

Dëshmitari E.B gjate deklaratës se tij dhene ne hetuesi ka deklaruar  se nuk e njeh 

perosnin F.S se nuk ka qene garantues me rastin e marrjes se kredisë nga ane e këtij personi, 

nuk e ka nënshkruar marrveshjen garantuese nr. ... dhe asnjëherë nuk ka qene garantues ne 

ndonjë institucion bankar. 

 

Provat materiale: 

 

Lexohen kontrata për kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... e lidhur mes IFJB “Lesna” dhe 

Sh.J,  

Marveshja mbi pengun nr.... mes IFJB, “Lesna” Sh.J. 

Marveshja mbi pengun nr.... e lidhur mes IFJB, “Lesna” dhe K.J. 

Marveshja mbi pengun nr.... e lidhur mes IFJB, “Lesna” dhe S.Z. 

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... dt.08.06.2011 mes IFJB “Lesna” dhe H.R.  

Marveshja mbi pengun nr.... dt.08.06.2011 e lidhur mes IFJB, “Lesna” dhe H.R.  

Marveshja garantuese nr.... e dt.08.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe S.T. nga ...  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr...., të dt.22.02.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe R.H.  

Marveshja garantuese nr.... e dt.22.02.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.I.1 nga ....  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.22.02.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.I.1 nga ....  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.22.02.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe R.H nga fshati .... 

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.15.03.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe B.K.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.15.03.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe S.B. 

Marveshja garantuese nr.... e dt.15.03.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe Z.F.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.05.07.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe R.Rr. 

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.05.07.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe R.Rr..  

Marveshja garantuese nr.... e dt.05.07.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe Xh.K.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.05.07.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe S.J.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.05.07.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe S.J.  
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Marveshja garantuese nr.... e dt.05.07.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe B.S.  

Marveshjen për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.08.06.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe Sh.T. 

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.08.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe Sh.T.  

Marveshja garantuese nr.... e dt.08.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe N.M.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.04.08.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe B.H.2.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.04.08.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe B.H.2.  

Marveshja garantuese nr.... e dt.04.08.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe B.M. 

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.04.08.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe B.M. 

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.03.06.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe N.Z..  

Marveshja garantuese nr.... e dt.03.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.S. 

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.25.08.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe N.B. 

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.25.08.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe N.B. 

Marveshja garantuese nr.... e dt.25.08.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe L.M. 

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.19.04.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe K.B.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.19.04.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe K.B.  

Marveshja garantuese nr.... e dt.19.04.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe S.Gj.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.22.04.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe S.I.  

Marveshja garantuese nr.... e dt.22.04.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe F.B.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.22.04.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe F.B.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.22.04.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe S.I.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.22.04.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.I.1.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.08.06.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe M.P.. 

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.05.07.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe S.Gj.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.05.07.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe S.Gj. 

Marveshja garantuese nr.... e dt.05.07.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.I.2.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.13.09.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe A.T.1.  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.13.09.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.T.1.  

Marveshja garantuese nr.... e dt.13.09.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe B.H.2.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.08.06.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe A.T.2 nga ....  

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.08.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.T.2. 

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.08.06.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe Sh.M. 

Marveshja garantuese nr.... e dt.08.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.A. 

Marveshja mbi pengun nr.... e dt.08.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe A.A.  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.15.06.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe E.T. 

Marveshja garantuese nr.... e dt.15.06.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe E.B..  

Kontrata për Kredi bujqësore dhe blegtorale nr.... të dt.04.08.2011 në mes të IFJB “Lesna” 

dhe F.S. 

Marveshja garantuese nr.... e dt.04.08.2011, në mes IFJB, “Lesna” dhe F.P.  
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Regjistrin e kredimarrësve dhe gjendja e tyre aktuale me dt.23.10.2013, kontratën për punë të 

caktuar në mes të punëdhënësit IFJB “Lesna” dhe punëmarrësit A.J. 

Raportin e auditorit të brendshëm mbi auditimin e degës në ....  

Kontratën e punës për kohë të caktuar në mes punëdhënësit IFJB “Lesna” dhe punëmarrësit 

B.H.1, 

Referencat lidhur me kreditë nr....; ... dhe .... Vërtetimin mbi sekuestrimin e përkohshëm të 

sendeve dhe raportin e ekspertizës – sektori për ekspertim të dokumenteve dhe 

dorëshkrimeve dt.24.12.2014. 

 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 22.02.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

Sh.J, kurse garantues K.J dhe S.Z. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 06.08.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

H.R, kurse garantues S.T. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 22.02.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte R.H 

e F.H, kurse garantues janë A.I.1 e Sh.F. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 15.03.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarrese eshte 

B.K, kurse garantues eshte Z.F. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 05.07.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

R.Rr, kurse garantues Xh.K. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 05.07.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte S.J, 

kurse garantues eshte B.S. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 08.06.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

Sh.T, kurse garantues eshte N.M. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 04.08.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

B.H.2, kurse garantues B.M. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 03.06.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte N.Z, 

kurse garantues A.S. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 25.08.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

N.B, kurse garantues Keshte L.M 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 19.04.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

K.B, kurse garantues S.Gj. 

 

Nga kontrata nr.... te dt.22.04.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte S.I, 

kurse garantues F.B. 

 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 08.06.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

M.P. 
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Nga kontrata nr.... te dt. 05.07.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

S.Gj, kurse garantues A.I.2. 

 

Nga kontrata nr.... te dt.13.09.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

A.T.1, kurse garantues B.H.2. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 19.04.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

K.B, kurse garantues S.Gj. 

 

Analist i këtyre kredive ka qene i akuzuari i pare A.J. 

 

Nga kontrata nr.... te dt.08.06.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

A.T.2, kurse garantues R.P. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 08.06.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte 

Sh.M, kurse garantues A.A. 

 

Nga kontrata nr.... te dt. 15.06.2011 vertetohet se  sipas kësaj kontrate kreditmarres eshte E.T, 

kurse garantues E.B. 

 

Anlist i këtyre kredive ka qene i akuzuari i dyte B.H.1. 

 

Nga Rraporti i auditorit te brendshëm te M.I te muajit Mars 2012 mbi auditimin e 

degës ne ... rezulton se eshte bere auditimi i kredive te lejuara me destinim per aktivitete 

ekonomike dhe per konsum per biznese dhe individ ne territorin e Komunes se ... nga dega ne 

IFJB “Lesna” ne .... 

Dega e IFJB “Lesna” ne ... ka filluar te lejoj kredi nga data 19.03.2010 permes degës se ... 

dhe ka vazhduar te lejoj nga kjo dege deri me 02.09.2010 kjo dmth se dega e ... eshte 

ndihmuar nga dega e ... dhe kreditë e lejuara gjate kësaj periudhe ne Softwer janë përpunuar 

ne emër te analistes kreditore L.A nga dega e .... ndërsa me dhenjen e kredive ne ... eshte 

filluara ne dhjetor te vitit 2010. 

Portfolio e kredive te lejuara te degës ne ... me dt. 31.01.2012 ka qene 195.439.31 euro nga 

8.362.723.30 euro ose 2,34 % e te gjitha portfolios kreditore ne IFJB. Ndërsa portfolio e 

kredive te degës se ... prej 195.439.31 euro e cila ne kete date perbehej nga: 

- Kredite per bujqësi dhe blektori ne shume prej 161.975.07 euro ose 82.88% e 

portfolios se degës 

- Kredite me para ne dore “Cash” ne shume prej 33.464.24 euro ose 17.12%. 

 

Deri me datën 31.02.2012 ne portfolion e kredive kane qene aktive 136 kredi te lejuara ndërsa 

mesatarja e lertesise se kredisë ka qene 1.437.05 euro. 

 

Kredi te klasifikuara kane qene 45 borxhi i mbetur i te cilave ka qene gjithsej 93.589.80 euro 

ose 47.89% e shumes se tërësishme te portfolios kreditore. Borxhi i arritur por i papaguar per 

këto kredi ka qene 22.943.04, ndërsa rezervat per mbulimin e risqeve per këto kredi kane 

qene 33.109.28 euro. Duke u bazuar ne te dhënat e larteshenuara eshte konstatuar nje 

përkeqësim i thkesuar ne arkëtimin e borxheve nga kreditë. Derisa me 30.06.2011 perqindja e 

kredive te kqija ne portfolion kreditore ka qene 2.46% me 31.01.2012 eshte rritur ne 47.89% 

ose  eshte shtuar per 45.43% te portfolios kreditore te degës ne .... Gjate auditimit janë 

konstatuar këto dobësi relevante, dokumentacioni i kredive eshte i rregullt duke përjashtuar 

disa raste, ndërsa analiza aprovimi dhe procedurat e aprovimit te kredive nuk janë respektuar 



 

22 
 

ne nivele te knaqshme, kolaterali i kredive bazuar ne dokumentacionin e ofruar nuk eshte nje 

kualitet i kënaqshëm. 

Monitorimi i kredive dhe kolektimi i kestave dhe interesave te maturuara nuk eshte i 

kënaqshëm, dhenja e kredive ne emër te disa personave dhe shfrytëzimi i tyre nga nje person 

garantues te dyshimit eshte konstatuar se nje pjesee kredive te lejuara nu kane 

dokumentacionin ne rregull ashtu siq kërkohet me politika dhe procedura  kreditore te IFJB 

“Lesna” gjithashtu eshte konstatuar se per nje pjese te kredive te lejuara nuk janë bere vizita 

klientëve prandaj edhe analizat e bëra per klientin nuk mund te konsiderohen te plota dhe te 

mjaftueshme per klientin. 

Eshte konstatuar se portfolio kreditore e degës ne ... perbehet nga kreditë per bujqësi dhe 

blektori ne përqindje prej 82.88%. ndërsa aktivitete e klientëve duke u bazuar ne shumicën e 

aplikacioneve kreditore kane te mbjella sasi te konsiderueshme te drithërave, ushqim per 

kafsh dhe perime qe lene përshtypjen e nje lulëzimi te bujqësisë dhe blektorise ne territorin e 

... e qe nje gjendje  e tille nuk mund te konsiderohet si e besueshme. Eshte konstatuar se ne 

rastet e audituara dokumentacioni i kredisë, analizat dhe vlerësimi i klientit, aprovimi i 

kredisë, nënshkrimi i dokumenteve te kredisë, marrveshja me garantuesin, marrveshja mbi 

pengun dhe gjithë dokumentacioni tjetër ne shumicën e rasteve eshte nënshkruar nga nje 

person (analisti per kredi A.J) ose ne pese raste analizat, vlerësimi i klientit dhe propozimi per 

kredi eshte bere nga nje analist kreditore ndersa aprovimi dhe  nënshkrimi i   dokumentacionit 

eshte bere nga nje analist tjetër. Duke u bazuar ne dokumentacionin e kolateralit te kredive te 

lejuara duke u bazuar ne ate se nje pjese  e madhe e kolateralit janë traktora dhe paisje te tjera 

bujqesore te paidentifikuara dhe pa libreza te qarkullimit qe do te shërbenin si dokumente 

identifikimi. Duke pasur parasysh se nuk janë bere vizita te rregullta te klienti gjate 

përfundimit te lendes se kredisë eshte ardhur ne përfundim se kolaterali i kredive ne 

pergjethsi nuk eshte i nje kualiteti te kënaqshëm. Kolaterali i lëvizshëm ose pengu si 

garancion dhe mase sigurie per kthimin e kredisë nuk eshte regjistruar ne zyrën e regjistrmit 

te pengut e cila eshte brenda Ministrisë se Tregetise dhe Industrise. Transaksionet qe 

procesohen nga zyrtari i kreditimit dhe qe regjistrohen ne evidencën kontabël nuk 

dokumentohen se janë kontrolluar nga personi i dyte i autorizuar me qellim te kontrollit te 

saktësisë dhe rregullsisë se transaksioneve financiare, pra nuk ka kontroll te dyfisht 

(verifikim- autorizim)formal te futjes se te dhënave ne kontabilitet per kreditë e lejuara ne 

softwer. 

 

Nga Raporti i gjendjes se kredive ne Institucionin financiar jobankar “Lesna” dega ne 

... gjendja e kredive me datën 23.10.2013 te punuar nga analistja kreditore S.K e te 

kontrolluar nga menaxherja M.M.-G. eshte si vijon: si kreditmarres janë evidentuar 20 

kreditmarres dhe prej tyre vetëm 3 kreditmarres nuk janë te perfshire si kreditmarres ne 

aktakuze dhe ate: F.A, F.S dhe B.A. Sipas këtij raporti vlera e lejuar e kredisë ka qene 

60.000.00 euro, interesi i rregullt 12.822.71 euro kamata ndëshkuese 16.242, shuma e paguar 

25.940.60, shuma e mbetur 64.443.81 euro. 

 

 

Nga kontrata e punës per kohe te caktuar te lidhur ne mes te punëdhënësit IFJB 

“Lena” Sh.A me nrb. ... te cilën e përfaqëson Drejtori i përgjithshëm M.M dhe 

punëmarrësit A.J me vendbanim ne ... rr. “...” nr. ... me nr te letërnjoftimit ... vertetohet 

se punëmarrësi ka themeluar marrdhenje pune ne detyrat e punës analist kreditor me numër ... 

te dates 27.01.2012. 

 

Nga kontrata e punës per kohe te caktuar te lidhur ne mes te punëdhënësit IFJB 

“Lena” Sh.A me nrb. ... te cilën e përfaqëson Drejtori i përgjithshëm M.M dhe 
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punëmarrësit B.H.1 me vendbanim ne ... me numër te letërnjoftimit ... vertetohet se 

punëmarrësi ka themeluar marrdhenje pune ne detyrat e punës analist kreditor me numër ... te 

dates 27.01.2012. 

 

Nga referenca pa date dhe numër e te nënshkruar nga A.J thuhet se kredia nr.... ne vlere 

prej 3.000.00 euro e lëshuar per klienten Sh.M ne afat kohore prej 24 muajve, kredia me nr.... 

ne vlere prej 3.000.00 euro e lëshuar per klienten A.T.2 ne afat prej 24 muajve, kredia me 

numër ... ne vlere prej 2700 euro e lëshuar per klientin E.T ne afat prej 24 muajve janë dhene 

ne baze te referencës se A.J. 

 

Nga Raporti i ekspertizës i Agjencise se Kosoves per Forenzike- Sektori per ekspertim 

te dokumenteve dhe dorëshkrimeve nr. referues ... te dates 24.12.2014 te punuar nga 

L.Sh. Specialiste e larte per dokumente dhe dorëshkrime vërtetohet se:  

 

Koverta nr.1  

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimet D#1, D#2, D#3 dhe 

nënshkrimet nga dëshmitë D#4, D#A1-A.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimet D5, D6, D7 nga nënshkrimet 

dhe dëshmitë D8 dhe DB1-B.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta nr.2   

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimet ne D#1, D#2, D#3 dhe 

nënshkrimet nga dëshmitë D#4 dhe E.1-E.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

Duke pas parasysh faktorët e larte përmendur lidhur me nënshkrimet e dokumentet e 

evidentuara si dëshmia D#13 dhe D#14 nuk mund te identifikohet apo eliminohet shkruesi 

dhe rezultati eshte pa konkludim. 

 

Koverta nr.3  

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimet ne dëshmitë D#16 D#17, D#18 

me nënshkrimet nga dëshmitë D#19 dhe D#F.1- F.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se ne nënshkrimet ne dëshmitë D#20, D#21 

dhe nënshkrimet nga dëshmitë D#22, D21 dhe nënshkrimet D#22 D#G.1-G.20 nuk janë 

shkruar nga shkruesi i njejte. 

Ngarezultati i ekspertimit konstatohet se dëshmitë D#23 dhe nenshkrimete D#24 dhe D#H.1 

dhe H.20 nuk janë shkruar nga i njëjti shkrues. 

 

 

 

 

Koverta nr.4  

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#25, D#26 dhe 

D#27 dhe nënshkrimet nga D#28 dhe D#I.1-I.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta nr.5  

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se dëshmitë D#29, D#30 dhe D#31 me 

nënshkrimet dhe dëshmitë D#35 dhe D#K.1- K.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta nr.6  

Ne baze te resultatit te ekspertimit vërtetohet se ekspertimi ne dëshmitë D#36, D#37 dhe 

D#38 dhe nënshkrimet D#31 dhe D#L.1-L.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 



 

24 
 

 

Koverta nr. 7 

Ne baze te rezultatit te ekpsperitmit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#40 D#41 D#42 

dhe nënshkrimet nga D#43 dhe D#LL.1-LL.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte ne baze 

t rezultatit t ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#44 dhe D#45 dhe 

nënshkrimet D#46 dhe D#M.1 – M.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

Koverta nr.8  

Ne baze te rezultatit t eekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#47 D#48 D49 

dhe nënshkrimet D#50 dhe D#N.1- N.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta nr.9  

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne  dëshmitë D#55 D56 dhe 

D57 dhe nënshkrimet nga D57 dhe D#O.1 deri O.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta nr.10  

Ne baze te resulattit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimet nga dëshmitë D#59 D#60 dhe 

nënshkrimet D#61 dhe D.1-D.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta 11. 

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#62 D#63 D#64 

dhe nënshkrimet nga D#65 dhe D#Q.1 der Q.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta 12 

Ne baze te rezultatit te ekspertimit vërtetohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#66 D#67 D#68 

dhe nënshkrimet nga D#69 dhe D#E.1- R.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte 

 

Koverta 13  

Ne baze te rezultatit t ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#70, D#71 D#72 

dhe D#73 dhe D#S.1 dhe S.20 nuk  janë shkruar nga shkruar nga shkruesi i njejte, ne baze te 

rezultatit te ekpsertimit konstatohte D#74 D#75 D#76 D#Sh.10- Sh.20 nuk janë shkruar nga 

shkruesi i njejte. 

 

Koverta 14 

Ne baze te rezultatot te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#77 D#78, D#79 

dhe D#80 dhe D#T.1-T.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta 15  

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#81 D#82 D#83 

dhe nënshkrimet nga D#84 dhe D#Th.1-Th.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta nr.16 

Ne baze te resultatit te ekspertimit konstatkhet se nenshrimi ne deshmite D#85 D86 dhe D#87 

dhe nënshkrimet nga D#V.1-V.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

Koverta nr.17 

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#89 D#90 dhe 

nënshkrimet nga D#91 dhe D#X.1-X.20 nuk janë shkruar nga i njëjti shkrues. 

 

Koverta nr.18 
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Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se dëshmitë D#92 D#93 D#94 dhe 

nënshkrimet nga D#95 dhe D#Xh.1-Xh.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

Koverta nr.19 

Ne baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#100 D#101 

D#102 dhe nënshkrimet nga D#103 dhe D#Z.1-Z.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte, ne 

baze te rezultatit te ekspertimit konstatohet se nënshkrimi ne dëshmitë D#104 D#105 dhe 

nënshkrimi D#50 dhe D#N.1-N.20 nuk janë shkruar nga shkruesi i njejte. 

 

VI.DISPOZITAT RELEVANTE MATERIALE 

 

Ne nenin 422  par.1 te KPRK-se shprehimisht thuhet: 

1.Personi zyrtar I cili duke shfrytezuar detyren apo autoritetin zyrtar I tejkalon kompetencat e 

tij ose nuk I permbush detyrat zyrtare te tij me qelllim qe te perfitoi çfardo dobie per vete ose 

per personin tjeter apo qe t‟I shkaktoi dem personit tjeter ose qe seriozisht t‟I shkel te drejtat 

e personit tjeter denohet me burgim prej 6 muaj der ne 5 vite. 

 

VII.ANALIZA E PROVAVE   

 

Keto prova gjykata ne baze te nenit 361 te KPP-së, me ndergjegjje i vleresoi nje nga nje 

dhe ne lidhje me prova tjera dhe ne baze te vleresimit te tille  vertetoje kete gjendje 

faktike: 

I akuzuari A.J  ne cilësinë e analistit te kredive ne Institucionin jobankar “ Lesna” dega ne ... 

duke shfrytëzuar detyrën e tij tejkalon kompetencat e tij me qellim qe tjetrit t‟i sjell dobi 

pasurore ne ate menyre qe ka mundësuar lidhjen e kontratave per kredi bujqesore dhe 

blektorale si vijon: 

1. Me datën 22.02.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 5000 euro, ku si 

kreditmarres eshte Sh.J ndërsa garantues K.J dhe S.Z e ne te cilën kontrat kreditmarresi dhe 

garantuesit nuk kane nënshkruar si kreditmarres dhe garantues ndërsa nga Banka Ekonomike 

Sh.J ka terhjekur shumen prej 5000 euro e te cilën ia ka dhene A.F-H. 

2.Me datën 06.08.2011 e ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne vlere prej 1500 euro ku si 

kreditmarrese eshte H.R ndërsa garantues S.T e per te cilën kontrate kreditmarresja deklaron 

se nuk ka nënshkruar kontratën ndërsa pranon se shumen prej  1800 euro i ka terhjek Bankes 

Private te Biznesit te cilat pastaj ia ka dhene A.F pasi i kishte premtuar pune ne Fermen e tij 

si kontabiliste, ndërsa garantuesi S.T mohon nënshkrimin e tij dhe sipas tij nuk ka qene 

garantues. 

3. me datën 22.02.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ...ne vlere prej 5000 euro ku si 

kreditmarres janë R.H e F.H duke marre letërnjoftimin kopje dhe llogarinë bankare nga R.H 

kinse per transferimin e nje shume te parave ne emër te subjektit politik ... me qellim qe 

mjetet prej 5000 euro t‟i jipen A.F, shumen prej 5000 euro e ka terhjek kreditmarresi ne 

Banken Ekonomike ne ... e te cilat para ia ka dhene A.F-H, kreditmarresit dhe garantuesit 

A.I.1 e Sh.F mohojnë se kane qene garantues dhe kontestojnë nënshkrimin e marrveshjes 

garantuese , 

4. Me datën 15.03.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr....ne vlere prej 3500 euro ku si 

kreditmarrese eshte B.K e cila ka terhjek shumen prej 3500 euro ne Banken Ekonomike ne ... 
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e  te cilat para ia ka dhene A.F-H edhe pse nuk ka nënshkruar kurfar kontrate, ndërsa 

garantuesi Z.F ka nënshkruar marrveshjen garantuese per B.Kn e te cilën nuk e njef fare me 

insistimin e A.F e A.J. 

5. Me datën 05.07.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr.... ne vlere prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte R.Rr i cili fare nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar 

“Lesna” dega ne ... dhe se shumen prje 3000 euro te deponuar ne llogarinë e tij ia ka dhene 

A.F- h. pasi i kishte premtuar punësim ne fermën e tij ndërsa garantuesi Xh.K mohon te kete 

nënshkruar marrveshjen garantuese. 

6. Me dt. 05.07.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ...ne vlere prej 2500 euro ku si 

kreditmarres eshte S.J i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “ Lesna” 

ne ... ndërsa si garantues eshët B.S. 

7.Me dt.08.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne vlere prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte Sh.T i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “ Lesna” 

dega ne ... i cili shumen e parave ne vlere prej 3000 euro ne forme te kredisë e ka marre ne 

Banken Private te Biznesit dhe ia ka dhene A.F , si garantues te kontratës ka futur N.M i cili 

nuk e ka nënshkruar marrveshjen garantuese dhe konteston nënshkrimin e tij. 

8. Me datën 04.08.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr....ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte B.H.2 i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar” 

Lesna” dega en ... mirëpo ka tërheq shumen prej 2750 euro ne Banken Private te Biznesit e te 

cilat para ia ka dhene A.F ndërsa garantuesi B.M mohon ta kete nënshkruar marrveshjen 

garantuese dhe konteston nënshkrimin e tij. 

9. Me dt. 03.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr....ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshte  N.Z cili ka lidh kontrate ne Institucionin jobankar “ Lesna “ dega ne ... 

dhe paratë ne vlere prej 3000 euro i ka marre  me kerkes te A.F pasi qe ka qene punëtor ne 

fermën e tij, paratë e marre ne emër te kredisë ia ka dhene A.F njeherit si garantues eshte 

futur A.S i cili mohon nënshkrimin e tij ne marrveshjen garantuese. 

10. Me datën 25.08.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarrese eshët N.B e cila nuk ka nënshkruar kontratën me institucioni  jobankar “ 

Lesna” dega ne ... shumen e marre prej 3000 euro ne Banken Private te Biznesit ia ka dhene 

A.F pasi i ksihete premtuar te fejuarit te sja punësim ne ferm, njeherit ka futur si garantues 

L.M i cili nuk e njeh N.B dhe i cili konteston nenshkrimine  tij ne marrveshjen garantuese. 

11. Me datën 19.04.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr. ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreduitmarres eshte K.B i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucioni  jobankar “ Lesna” 

dega ne ... mirëpo i jep kopjen e letërnjoftimit A.F-H e pastaj ne Banken Private te Biznesit 

terhjek hsumen prej 2965 euro e te cilat para ia jep A.F, ndërsa si garantues ka futur S.Gj i 

cili mohon nënshkrimin e tij ne marrveshjen garantuese. 

12. Me datën 22.04.2011 ka lejuar lidhjene kontratës numër ... ne shumen prej 3000 euro ku 

si kreditmarres eshte S.I i cili ka shkuar Institucionin jobankar “Lesna “ dega ne ... sipas 

kërkesës se axhës se tij A.I.1 per te hapur llogari bankare mirëpo pa ditur se po nënshkruan 
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ndonjë kontrate per marrjen e kredisë paratë ne vlere prej 3000 euro i merr ne Banken 

Kombetare ne ... e te cilat ia jep axhës se tij A.I.1 pasi ja kishte borxh A.F ndërsa si garantues 

ka futur F.B i cili mohon nënshkrimin e tij. 

13. Me datën 08.06.2011 ka lejuar lidhjen ekontrates numër ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarres eshët M.P i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 3000 euro ka tërheq ne Banken Private te Biznesit duke 

menduar se janë donacion i arabve e te cilën shume ia ka dhene A.F. 

14. Me datën 05.07.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne vlere prej 2500 euro ku si 

kreditmarres eshte S.Gj i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 3000 euro e ka marre ne Banken Private te Biznesit te cilat 

kane qene te dedikuara per A.F e si garantues ne kontrat eshte futur A.I.2 i cili mohon 

marrveshjen garantuese dhe nënshkrimin e tij. 

15. Me datën 13.09.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës nr.... ne vlere prej 2500 euro ku si 

kreditmarres eshte A.T.1 i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucioni jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 2500 euro e ka marre ne Banken Ekonomike te cilat kane qene 

te dedikuara per A.F pasi qe i kishte premtuar se do ta punësoj ne fermën e tij, si garantues 

eshte futur B.H.2 i cili mohon marrveshjen garantuese dhe nënshkrimin e tij ne kte 

marrveshje.Vlera e tërësishme e përfitimit per personin tjetër arrin shumen prej 46.800 euro. 

II. I akuzuari B.H.1: Ne cilësinë e analistit te kredisë ne Institucionin jobankar “Lesna” dega 

ne ... duke shfrytëzuar detyrën e tij tejkalon kompetencat e tij me qellim qe tjetrit t‟i sjelli 

dobi pasurore ne ate menyre qe ka mundësuar lidhjen e kontratave per kredi bujqesore dhe 

blektorale si vijon: 

1.Me datën 08.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarrese eshte A.T.2 e cila fare nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar 

“Lesna” dega ne ... dhe shumen prej 3000 euro ka marre ne “Raifaisen Bank” te cilat ia ka 

dhene S.A, ndërsa si garantues ne kontrate eshte futur R.P i cili mohon te kete qene garantues 

dhe konteston nënshkrimin e marrveshjes garantuese. 

2.Me datën 08.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne shume prej 3000 euro ku si 

kreditmarrese eshte Sh.M e cila ka lidhur kontratën ne Institucionin jobankar “Lesna” dega ne 

... dhe paratë e marrura ia ka dhene Xh.S dhe ka paguar këstin e kredisë ne kontrate si 

garantues eshte futur A.A i cili mohon te kete qene garantues dhe penglënës dhe konteston 

nënshkrimin e tij. 

3.Me datën 15.06.2011 ka lejuar lidhjen e kontratës numër ... ne shume prej 2700 euro ku si 

kreditmarres eshte E.T i cili nuk ka nënshkruar kontratën me Institucionin jobankar “Lesna” 

dega ne ... dhe se shumen prej 2700 euro ia ka dhene A.F-H pasi qe i ka premtuar punësim ne 

fermën e tij, ne kontrat si garantues eshte futur E.B i cili konteston marrëveshjen garantuese 

dhe nënshkrimin e tij.Vlera e tërësishme e përfitimit per personin tjetër arrin shumen prej 

8700 euro. 
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Pas analizimit te provave gjykata u dhe besim te plote deklaratave te deshmitareve te cilët 

janë dëgjuar pasi qe deklaratat e tyre perputhen njëra me tjetrën dhe provat materiale te cilat 

gjinden ne shkresat e lendes 

Faktet jo kontestuese 

 

Nuk eshte kontestues fakti se te akuzuarit kane themeluar marrdhenje pune ne kohe te caktuar 

te Institucioni financiar jobankar “Lesna” ne ... dega ne ...(Kontratat d punes ne kohe te 

caktuar te elaboruara me larte). 

Nuk eshte kontestues fakti se ky institucion banker ka dhene kredi per zhvillimin e bujqesise 

dhe blektorise ne Komunen e .... 

Nuk eshte poashtu kontestues fakti se I akuzuari I pare A.J I ka nenshkruar kontratat si ne 

dispozitiv te ketij aktgjykimi prej I.1 deri 15. 

Nuk eshte kontestues fakti se I akuzuari I dyte B.H.1 ka nenshkruar kontratat per kredi si ne 

dispozitiv te ketij aktgjykimi prej II.1 deri 3. 

 

Nuk eshte kontestues fakti se kreditmarresit te pershkruar ne dispozitiv te ketij aktgjykimi I 

kane terhequr mjetet sipas kontratave te pershkruara ne dispozitv. 

 

Faktet kontestuese 

 

Fakt kontestues eshte fakti se te akuzuarit a e kane perfillur proceduren per ndarjen e kredive 

bujqesore dhe blektorale sipas dispozitave  ne fuqi apo jane bere shkelje te ketyre dispozitave 

ligjore. 

Gjykata pas analizes se provave vertetoi se te akuzuarit nuk I kane perfillur procedurat ligjore 

e kjo vertetohet edhe nga Raporti I auditorit te brendshem ku ne mes tjerash thuhet: eshte 

konstatuar se nje pjese e kredive te lejuara nuk e kane dokumentacionin ne rregull ashtu si 

kerkohet me politika dhe procedura kreditore te IFJB “Lesna” gjithashtu eshte konstatuar se 

per nje pejse te kredive te lejuara nuk jane bere vizita te klienteve prandaj edhe analizat e bera 

per klientin nuk mund te konsiderohen te plota dhe te mjaftueshme per klientin. 

Gjate procedures jane degjuar deshmitaret e pershkruar me larte dhe te gjithe kane deklaruar 

se nuk kane qene ne kete Institucion financiar dhe nuk kane nenshkruar kontrate per kredi, 

marrveshje per pengun apo si garantues. Te gjithe kane deklaruar se tani I gjykuari A.F nga ta 

ka kerkuar kopjen e leternjeftimeve me qellim qe kinse per marrjen e donacioneve te 

ndryshme per bujqesi te marrin kredi dhe pastaj ato mjete ia kane dorezuar tani te gjykuarit 

A.F. Gjykata deklaratave te ketyre deshmitareve u ka dhene besim te plote pasi qe keto 

deklarata perputhen ne teresi edhe me raportin e ekspertizes te Agjencise se Kosoves per 

Forenzik Sektori per ekspertim te dokumenteve dhe doreshkrimeve ku pas egzaminimit te 

nenshkrimeve te cilat I ka marred he krahasimit qe I kane bere me nenshkrimet te cilat kane 

qene ne kontratat per qirane, per marrveshjen e pengut dhe ne cilesine e garantuesit thuhet se 

nuk eshte vertetuar se I ka nenshkruar I njejti person( Koverta nga 1-19 te ekspertizes). 

Duke u bazuar ne keto prova gjykata vertetoi se kreditmarresit nenshkruesit e pengut dhe 

garantuesit nuk jane persona te cilet I kane nenshkruar dokumentacionin e kredisë duke u 

bazuar ne ekspertizën grafologjike (pasi qe nënshkrimet te cilate kane qene ne 

dokumentacion te kredisë dhe nënshkrimet te cilat janë marre ne ekspertim nuk kane qene 

te njëjta dmth nuk janë nënshkruar nga i njejti person) dhe nga kjo vërtetohet se 

dokumentacionin e kredisë e kane neshkruar te akuzuarit apo ndokush tjetër 

 

Ne baze te ketyre provave gjykata ka vertetuar se ekzistojne elementet e vepres penale 

Keqperdorim i detyres zyrtare nga neni 422 pasi qe te akuzuarit duke e shfrytezuar detyren 
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dhe autoritetin zyrtar i kane tejkaluar kompetencat e tyre me qellim qe te perfitojne dobi 

pasurore per vete dhe per personat tjere. Duke plotesuar dhe nenshkruar nga te akuzuarit ose 

nga dikush tjeter ne emer te personave te tjere dhe me kete u eshte mundesuar qe te marrin 

mjete materiale nga Institucioni financiar “Lesna”. 

 

Pretendimet e mbrojtesit te te akuzuarit te pare A.Jt  av.A.V. 

Ne fjalen perfundimtare ka deklaruar se ne aktakuze eshte perfshire periudha kohore e viti 

2011 qe dmth para 8vitesh. Kallximi penal  I Njesise se Hetimeve per krime ekonomike dhe 

korrupsion ne ... eshte perpiluar me shenjen ... nr. numri i rastit ...e që edhe pse është fjala për 

vitin 2012 kur është bërë kallëzimi penal tek Prokuroria përkatëse e njëjta ka nxjerr vendim 

mbi fillimin e hetimeve  me 24 shkurt 2016, e pas kësaj aktakuzën e ka ngritur më 4 maj 2016 

edhe pse në këtë rast ekspertiza është kryer më 24 dhjetor 2014 e që do të thotë se ngritja e 

aktakuzës është bërë duke mos respektuar dispozitat ligjore konkretisht neni 159 i Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës, gjegjësisht Prokuroria Themelore nuk ka përfunduar hetimete 

brenda 24 perkatesisht 30 muajve  aq sa me kete dispozite ligjore ka  pas ne dispozicion por 

shumëfish e ka tejkaluar kete afat prandaj e njëjta eshte dashur qe te merr aktvendim per 

pushimin e hetimit dhe pushimin e çështjes. 

Kete pretendim mbrojtja e ka paraqitur edhe ne ankesën e parashtruar kundër aktvendimit 

P.nr.46/2016 te dt.15.06.2017 me te cilin aktvendim eshte refuzuar si e pabazuar ankesën e 

mbrojtësit te te akuzuarit A.J per hedhjen e aktakuzës se  Prokurorise Themelore ne Mitrovice 

PP.nr.427/12 te dt.04.05.2016.  

Dhe ate nënpikën 11 te ankesës . 

Gjykata e apelit me aktvendimin PN.nr.664/17 te dt.17.08.2017 e ka refuzuar si te pabazuar 

ankesën e mbrojtësit te te akuzuarit A.J per hedhjen e aktakuzës te paraqitur kundër 

aktvendimit te Gjykates Themelore ne Mitrovice- Departamenti per krime te renda 

P.nr.46/2016 te dt.15.06.2017. 

Duke u bazuar ne këto te dhëna trupi gjykues nuk u lëshua ne vlerësimin e këtyre 

pretendimeve pasi qe këto pretendime janë refuzuar me aktvendimet e përshkruara me larte. 

 

Pretendimet e mbrojtësit te te akuzuarit te dyte Av. G.R: Ne kete rast penale gjate 

shqyrtimeve kryesore jane marre ne pyetje ne numer i konsideureshem i deshmitareve asnjeri 

nga keta deshmitare nuk e ka permendur emrin e B.H.1 dhe se jane deklaruar shprehimisht se 

nuk e njohin fare, arsyeja pse nuk e permendin emrin e tij dhe pse nuk e njoften eshte se i 

akuzuari B.H.1 nuk i ka pepunuar aplikacionet e paleve per lejimin  e kredive bujqesore. Ne 

shkresat e lendes i kemi tri referenca te cilat fare qarte deshmojne se futja ne sistem e 

aplikacioneve te kredive bujqesore per te cilat akuzohet i akuzuari B.H.1 eshte  bere ne baze 

te referencave te te akuzuarit A.J, andaj i propozoj gjykates qe te akuzuarin B.H.1n ta liroj  

nga aktakuza ne mungese te provave me arsyetimin se vetem futja e aplikacioneve ne sistem 

te kredive bujqesore nuk do te thote se i njejti eshte pergjegjes penalisht bile bile nuk ekziston 

anje kontrat mbi pengun qe e ka nenshkruar B.H.1. 

Gjykata konstaton se nuk qëndrojnë pretendimet e mbrojtësit te akuzuarit Av. G.R. se 

referencat dëshmojnë se futja ne sistemin e aplikacioneve te kredive bujqesore per te cilat 

akuzohet i akuzuari B. eshte bere ne baze te referencave te te akuzuarit A.J. 

Trupi gjykues vlerëson se i akuzuari B. e ka ditur se me nënshkrimin e këtyre kontratave pa 

prezencën e palëve paraqet vepër penale Keqperdorim i detyrës zyrtare dhe i njëjti i ka 

nënshkruar dhe ka lejuar lidhjen e kontratës nr.... ne shume prej 3000 euro ku kreditmarrese 
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ka qene A.T.2, kredinë nr. ... ne shume prej 3000 euro ku kreditmarrese eshte Sh.M dhe 

kontratën nr.... ne shume prej 2700 euro ku kreditmarres eshte E.T dhe me kete veprim ua ka 

mundësuar qe kreditmarresit te marrin kredi pa i pare palët dhe pa nënshkruar personat te 

cilët duhet te jene prezent ne momentin kur përpunohen te dhënat e kredisë. Eshte fakt se 

ekzistojnë referencat per te cilat deklarohet mbrojtja e te cilat janë analizuar me larte mirëpo 

këto referenca nuk e shfajësojnë te akuzuarin  nga përgjegjësia penale. 

Prandaj edhe sa i përket përgjegjësisë penale te te akuzuarit B.H.1 vlejnë te gjitha provat 

formale dhe materiale te cilat janë elaboruar edhe per te akuzuarin A.J. 

Sa i perkete pjesës se aktgjykimit refuzues prokurori gjate shqyrtimit gjyqësor te mbajtur me 

datën 20.04.2018 ka hequr dore nga ndjekja penale kundër te akuzuarit A.J per shkak te 

veprës penale Falsfikimi i dokumentit zyrtare nga neni 348 par 1 te KPK per shkak te 

parashkrimit absolut te ndjekjes penale.Gjyka duke u bazuar ne dispozitat e nenit 363 par 1 

pika 1 te KPP vendosi qe te merre aktgjykim refuzues 

 

VIII. MATJA E DËNIMIT 

 
 

 

Me rastin e vendosjes per lartesine e denimit gjykata duke u bazuar ne dispozitat e nenit 73 

dhe 74 I ka vleresuar te gjitha rrethanat te cilat parashihen me nenin 73 par.3 te KPP-se dhe 

ate shkallen e pergjegjesise penale, motivet per kryerjen e vepres penale, intenzitetin e 

rrezikimit apo demtimit te vleres se mbrojtur, sjelljet e meparshme te kryersit si dhe rrethanat 

renduese dhe lehtesuese te parapara me nenin 74 par.2 dhe rrethanat lehtesuese te parapara 

me nenin 74 par.3 te KPRK-se. 

 

Si rrethana rënduese: 

 

 Shkalla e dëmit të shkaktuar nga i akuzuari A.J I cili me veprimet e tij I ka shkaktuar dem te 

madh financiar I cili nuk ka pasur mundesi qe te kthehet ne teresi nga ana e kreditmarresve 

dhe ate ne shume prej 46.800 euro. 

Shkalla e larte e dashjes pasi qe ekziston dashja qe ka ndikuar qe te ju lejohet kreditmarresve 

qe ta marrin kredine pa qene prezent ne momentin kur eshte dashur t‟I nenshkruajn tere 

dokumentacionin I cili parashihet sipas ligjit. 

Keto rrethana rendues e kane te bejne me te akuzuarin e pare A.J. 

Per te akuzuarin e dyte B.H.1 gjykata nuk ka gjet rrethana renduese. 

 

Rrethanat lehtësuese: 
  

Si rrethane lehtesuese ka marr faktin se i akuzuari A.J eshte I martuar baba I dy femijeve, 

mbajtes I familjes, eshte relativisht i ri, gjer me tani nuk ka kryer ndonje veper penale, sjlleja 

e mire e tij gjate shqyrtimeve gjyqesore. 

 

Si rrethana lehtesuese per te akuzuarin B.H.1 gjykata I ka marr rrethanen se eshte relativisht I 

ri, per here te pare ka rene ne kundershtim  me ligjin, se ka qene puntor i ri ne kete institucion 

dhe ka menduar se me referencat te cilat I ka marr nga I akuzuari A. do t‟I ik pergjegjesise 

penale dhe pasojat e kryerjes se kesaj vepre penale kane qene shume me te vogla sesa te 

akuzuarit te pare. Prandaj, edhe pasha e kryerjes se kesaj vepre penale eshte me e vogel. 

 

IX. KERKESA PASURORE JURIDIKE 
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E demtuara  “Lesna” eshte udhezuar qe kerkesen pasuroro-juridke ta realizoj ne contest civil 

pasi qe gjate shqyrtimeve gjyqesore nuk ka arritur qe ta precizoje sa eshte demi I shkaktuar 

pasi qe kreditmarresit kane filluar qe ta paguajn kredine keshtu qe nuk eshte ditur shuma e 

sakte e demit te shkaktuar. 

 

X. SHPENZIMET E PROCEDURES 

 

Në bazë te nenit 450 par. 2 pika  2.1 e 2.6 te KPP-së, Gjykata të akuzuarve u ka shquptuar 

denim me gjobe shumen prej nga njëqind (100) Euro per secilin te akuzuar ne emër te 

paushallit gjyqësor. 

Ne baze te te dhënave te shënuara me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

                                  GJYKATA THEMELORE NE MITROVICË 

Departamenti per krime te rënda 

P.nr.46/2016, me daten 28.02.2019 

 

 

 

Procesmbajtesja,            Kryetari i trupit gjykues 

Qendresa Tahiri              Beqir Halili  

 

 

 

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër ketij aktgjykimi është e lejuar ankesa ne afat prej 15 

ditësh Gjykates se Apelit në Prishtinë- Departamentit për Krime te Rënda përmes  kësaj 

Gjykate.  

 


