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Numri i lëndës: 2018:049816 

Datë: 04.10.2018 

Numri i dokumentit:     00139982 

 

                                                                                                                          PKR.nr.46/18 

               

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti për Krime të Rënda,  
Kryetari i trupit gjykues Gëzim Pozhegu, si gjyqtar i vetëm gjykues, me pjesëmarrjen e  

zyrtares ligjore Arbënore Basha, në lëndën penale të akuzuarit A. H. nga Rahoveci, për shkak 

të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së 

dhe veprës penale falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 434 par.1 të KPRK-së, i akuzuar me 

aktakuzën e Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda, PP/I.nr.53/2018 datës 

12.09.2018, në seancën e shqyrtimi fillestar publik të mbajtur me datën 04.10.2018 në praninë 

e Prokurorit të Prokurorisë Themelore Departamenti për Krime të Rënda Ali Uka dhe të 

akuzuarit, të  njëjtën ditë, mori dhe publikisht shpalli këtë : 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

   I akuzuari A. H., i biri i S. dhe nenës L., e gjinisë H., data e lindjes.... në Rahovec, tani 

me banim në Rr....” ., me nr. personal .... ka të kryer Fakultetin e Shkencave Matematiko-

natyrore, Drejtimi gjeografi, pensioner, i martuar, baba i 4 fëmijëve, i gjendjes së dobët 

ekonomike, shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës,  i padënuar më parë. 

 

 

Ë s h t ë     F a j t o r 

 

 

Për shkak se:  

 

I.Se me veprimet e tij me datën 30.05.2018 deri sa e ushtronte detyrën e Drejtorit të shkollës së 

mesme “....” në R., duke shfrytëzuar autoritetin zyrtar i njëjti i tejkalon kompetencat e tij me 

qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për persona të tjerë, ku 

nxënësit Q. Sh. i ka lëshuar dëftesën  e klasës së 12-të dhe diplomën për përfundimin e shkollës 

së ese me numër të protokollit ... dhe numër të vendimit ... të datës .... si dhe dëftesën me 
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numër të protokollit ... të datës .... të vërtetuar me vulë zyrtare dhe e nënshkruar nga ana e 

drejtorit të shkollës A. H., i cili ia ka lëshuar  nxënësit Q. Sh. pa e përfunduar klasën e 12-të 

dhe pa ju nënshtruar procedurës së provimeve pasi që i njëjti nuk i kishte kryer të gjitha 

provimet dhe në disa  lëndë nuk i kishte notat. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale  keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar  nga 

neni 422 parg.1  të KPRK-së. 

 

Për shkak se : 

 

II.Se me datën, kohën dhe vendin e njëjte si në pikën një (1) të këtij aktvendimi për fillimin e 

hetimeve në cilësi të personit zyrtar Drejtorit të SHM “.... në R. ka lëshuar dokumentin zyrtar-

diplomën për përfundimin e shkollës së mesme të viteve shkollore .... e numër të protokollit ... 

si dhe me numër të vendimit ... të datës .... për nxënësin Q. Sh. ashtu që i njëjti nuk e kishte 

përfunduar klasën e 12-të  dhe pa iu nënshtruar fare procedurës së provimeve në afat të caktuar 

nuk i notat në të gjitha lëndët siç edhe figurojnë në dëftesën e vitit .../... me numër të protokollit 

... dhe me nënshkrimin e tij si  dhe vulën zyrtare i ka vërtetuar dokumentet zyrtare-diplomën  

me numër të protokollit .. dhe numër të vendimit ... të datës ...  dhe dëftesën e klasës së 12-të 

për vitin shkollor .../.... me numër të protokollit .... të datës .... e cila përmban të dhëna të rreme 

për shënimin e notave, ku e njëjta është nënshkruar nga drejtori i shkollës A. H.si dhe është 

vulosur me vulë zyrtare. 

 

- Me çka ka kryer veprën penale falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 434 par.1 

të KPRK-së.  

 

 

Andaj, Gjykata konform neneve 6,17 al 1, 41, 43, al,  3, 46, 51, 73, 80, nenin 422 

parg.1 të KPRK-së, nenin 434 par.1 të KPRK-së,  si dhe neneve 359, nenit 365 par. 1, 366 

dhe 450 par.1  dhe 2 pika 2.6  të KPPRK-së. 

  

Gjykata të akuzuarin  A. H. për secilën vepër veç e veç ia  : 

 

SHQIPTON DENIMET 

 

1.Për veprën penale nën pikën e parë të dispozitivit të aktakuzës me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej  gjashtë ( 6 ) muajve.  

 

2.Për veprën penale nën pikën e dytë të dispozitivit të aktakuzës me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej  gjashtë ( 6 ) muajve. 

 

 

Konform nenit 80, par.2, pika 2.2. të  KPRK-së, të akuzuarit  A. H.i përcakton  : 

 

 

 

DËNIMIN  UNIK  ME BURGIM NË KOHËZGJATJE  PREJ DHJETË  ( 10 ) MUAJ 

 

Kështu që në bazë të nenit 51  par. 1, 2 dhe 3 të KPRK-së, i shqiptohet, 

 

DËNIM ME KUSHT 
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Dënim me burgim në kohëzgjatje prej dhjetë  (10) muajve, që i’ u është shqiptuar të akuzuarit 

A. H., nuk do të ekzekutohet nëse i dënuari A. H., në afat prej dy (2) viteve, nuk do të kryejë 

vepër të re penale. 

 

Duke u bazuar në nenin  463 par.2 të KPPK-së, pala e dëmtuar udhëzohet që kërkesën pasurore 

juridike të realizoi në kontest civil. 

 

Në kuptim të nenit 450 parg.4 të KPPK-së, i akuzuari obligohet që të paguajë shpenzimet 

procedurale penale në shumë prej pesëdhjetë (50) € si dhe në emër të paushallit gjyqësor 

shumën prej pesëdhjetë (50)  €  si dhe  shumën prej pesëdhjetë (50)  € në emër të kompensimit 

të viktimave të krimit, konform neni 39 par.3, nënpar.3.2 të Ligjit për kompensimin e 

viktimave të krimit, e cila shumë duhet paguar në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, ka ngritur 

aktakuzën PP/I.nr.53/2018 datës 12.09.2018, kundër të akuzuarit A. H. Rahoveci,  për shkak të 

veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së dhe 

veprës penale falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 434 par.1 të KPRK-së. 

 

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me datë 03.05.2018 në prani të Prokurorit të shtetit 

Agron Matjani dhe të akuzuarit A. H., pasi të njëjtit i lexohet aktakuza, i akuzuari deklaron se e 

kupton aktakuzën dhe Gjykata e bindur se i akuzuari A. H.e ka kuptuar aktakuzën, të njëjtit iu 

është dhënë mundësia që të deklarohet për pranimin ose mospranimin e fajësisë. 

 

Me këtë rast, gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin për rëndësinë dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë në kuptim të nenit 326 të KPPK, ku i njëjti ka deklaruar së është plotësisht i 

vetëdijshëm për rëndësinë e pranimit të fajësisë dhe shton së ky deklarim paraqet shprehje të 

vullnetit të tij të lirë, pasi ai është kryes i këtyre veprave penale të cekura si në dispozitivin e 1-

rë dhe të 2-të të aktakuzës PP/I.nr.53/2018 datës 12.09.2018, prandaj e pranon në tërësi fajësinë 

për veprat penale sipas aktakuzës.  

 

Se pranimi i tij është i mbështetur edhe në provat të cilat i janë ofruar gjykatës me 

aktakuzë dhe atë:  raporti fillestar i incidentit me numër 2018-KE-227 datës 14.08.2018, raporti 

i oficerit D. L. PK#.... datës...., procesverbali i marrjes në pyetje  i dëshmitarit A. M. datës ...., 

procesverbali i marrjes në pyetje të dëshmitarit Q. Sh. i datës ..., procesverbali i marrjes në 

pyetje të dyshuarit A. H.i datës ...,  raporti i oficerit F. K. K.I.#....  datës ...., deklarata e 

mësimdhënësit A. M, dëftesat e klasës së 10-të, 11-të, dhe 12-të të viteve .../... për nxënësin Q. 

Sh., diploma e shkollës së mesme me numër të protokollit .. dhe numër të vendimit .../ të datës 

...., ditari i klasës, libri amëz, format inicuese të rastit si dhe foto dokumentacioni  në shkresat e  

lëndës. 

 

Pas deklarimit të akuzuarit A. H., për pranimin e fajësisë, gjyqtari ka kërkuar që 

mendimin e vet për këtë ta jap prokurori i cili ka deklaruar se i akuzuari shprehu vullnetin e tij 

të lirë për pranimin e fajësisë për veprën penale nga aktakuza dhe atë pa presion, njëkohësisht i 
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njëjti i ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë dhe pranimi i fajësisë ka mbështetje edhe në 

provat materiale të propozuara në aktakuzë.  

 

Në vijim, gjykata duke e shqyrtuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, vlerësoi 

se pranimi i fajësisë paraqet shprehje të vullnetit të lirë të akuzuarit, pasi ai e ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe pranimi i fajit është bërë pas konsultimeve të 

nevojshme në mbështetje të fakteve të prezantuara në aktakuzë, konform nenit 246 të KPPK-

së.    

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe 

ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 248 të KPPK-së si dhe faktin se janë 

plotësuar kushte nga neni 246 të KPPK-së, atëherë në këtë çështje penale nuk është zbatuar 

procedura e provave, e as fjala përfundimtare e  palëve në kuptim të nenit 352 të KPPK-së. 

 

Me faktet e ofruar si dhe pranimin e fajit nga ana e të akuzuarit është vërtetuar gjendja 

faktike si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitivin e aktgjykimit pa 

dyshim rrjedh se në veprimet e të akuzuarit A. H. qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së dhe veprës penale 

falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 434 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo 

përjashtojnë përgjegjësinë penale e të akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës. 

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat  lehtësuese dhe renduese në kuptim të nenit 73 par.1 të KPRK-së.  

 

Kështu si rrethana lehtësuese për të akuzuarin A. H., gjykata ka vlerësuar se është i 

pensionuar, i njëjti jeton në familjen prej 2 anëtarësh, është mbajtës i bashkëshortes së 

moshuar, sjelljen korrekte të akuzuarit pas kryerjes së veprës penale si dhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, është i gjendjes së dobët ekonomike, asnjëherë më parë nuk ka ra ndesh me ligjin dhe 

nuk ka qenë i dënuar. Si rrethanë tjetër e posaçërisht lehtësuese gjykata e merr faktin se i 

akuzuari ka pranuar fajësinë për veprat penale dhe kjo sipas vlerësimit të gjykatës paraqet 

pendim të sinqertë të tij dhe fillim të procesit të rehabilitimit të tij, e duke i vlerësuar këto 

rrethana si posaçërisht lehtësuese konform nenit 73, 75 dhe 76 të KPRK-së, të akuzuarin e 

gjykon si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me të cilin do të arrihet edhe qëllimi i dënimit. 

Gjykata për të akuzuarin nuk ka gjetur asnjë nga rrethanat rënduese. 

  

Duke i vlerësuar kështu të gjitha rrethanat e parashikuara me nenin 73 par.1 të KPRK-

së, gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në përputhje me 

shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pengimin e të akuzuarit në kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por 

do të ndikoj edhe si preventivë gjenerale për personat tjerë, që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale në përputhje me nenin 41 të KPPK-së. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 365 par.1 të KPPK-së është 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Pas shpalljes se këtij aktgjykimi gjyqtari i udhëzoi palët me të drejtë ankese, se mund të 

parashtrojnë në përputhje me nenin 368 par.1 te KPPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.46/18 me datë 04.10.2018 

  

Zyrtarja ligjore,                                                                Kryetari i trupit gjykues-Gjyqtari, 

 

Arbënore Basha                                                                                Gëzim Pozhegu 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


