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Numri i lëndës: 2020:005523 

Datë: 13.11.2020 

Numri i dokumentit:     01269239 

 

P.nr.121/20                                                          

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm Penal,  

gjyqtari i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, kundër të 

akuzuarit P. (M.) Rr. nga Gjakova, për shkak të veprës falsifikim i dokumenteve nga neni 398 

par.2 të KPRK-së, dhe veprës penale deklarim i rreme nga neni 392 par. 2 të KPRK-së, i akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm, me numër 

PP.nr.1778/2019 të datës 30.03.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datën 11.11.2020, 

në prezencën e Prokurores së Shtetit Mone Syla, përfaqësuesit të P.ës së dëmtuar Bedri Krasniqi, 

si dhe të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av.Prenk Pepaj nga Gjakova, me dt.13.11.2020, mori dhe 

publikisht shP.li dhe përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari:  

 

   P. RR. nga i ati M.i dhe e ëma M., e gjinisë V., data e lindjes . . . në fsh.. . ., Komuna e 

Gjakovës, ndërsa tani me banim në Gjakovë - lagja . . . Rr. “. . .” nr.. . ., ka të kryer shkollën 

mesme makineri, i martuar at i 4 fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, shtetas i 

R. Kosovës, me numër personal . . .. 

 

Ë S H T Ë   FA J T O R  

 

I.Sepse me datë 15.04.2016, përpilon dokument të falsifikuar të cilin e përdor në 

Gjakovë, si origjinal, në atë mënyrë që në cilësinë e aplikuesit për veteran, me qëllim të përfitimit 

të kundërligjshëm të statusit të veteranit luftëtar dhe më vonë të skemës pensionale, i njëjti në 

Komisionin Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Dëshmorit të Kombi, Invalidit - 

Veteranit, Pjesëtarit apo të Internuarit të UÇK-së, ka dorëzuar aplikacionin me të dhëna të 

falsifikuara kinse ka qenë i regjistruar si ushtar aktivi armatosur dhe uniformuar nga shtabi i 

zonës operative të UÇK-së, nga fillimi deri në përfundim të luftës së fundit në Kosovë. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: falsifikim i dokumenteve nga neni 398 

par.2 të KPRK-së.  
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II.Sepse me datë 13.09.2018 në vend të njëjtë si në dispozitivin e parë të këtij aktvendimi, 

i pandehuri në procedurë administrative me vetëdije paraqet deklarim të rremë për marrjen e 

vendimit përfundimtar dhe atë me qëllim të regjistrimit në skemën e pensioneve dhe 

benificioneve të familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, viktimave civile dhe kategorive 

tjera, në atë mënyrë që ka deklaruar rrejshëm se kinse ka qenë i regjistruar si ushtar aktiv i 

armatosur dhe uniformuar nga shtabi i zonës operative të UÇK-së, nga fillimi deri në përfundim 

të luftës së fundit në Kosovë, ashtu që arrin të përfitoj njohjen e të drejtës në pension personal të 

veteranit – luftëtarit të UÇK-së nga data 01.08.2018 në shumën mujore prej 170 €, me çka 

buxheti të Republikës së Kosovës i shkakton dëm të konsiderueshëm material.  

Me këto veprime ka kryer veprën penale: deklarim i rreme nga neni 392 parg.2 të 

KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve  4, 7, 17 par.1, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 62, 64 

par.1, 69, 73, 74, nenit 392 parg. 2 dhe 398 parg. 2 të KPRK-së, dhe nenit 463 paragrafi 2 lidhur 

me paragrafin 1 të KPP-së, të akuzuarin e: 

 

G J Y K O N 

 

I. Për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ME DËNIMIN 

ME GJOBË, në shumë prej 1.000.00 (njëmijë) €uro, të cilin dënim i akuzuari është e obliguar 

ta paguaj në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

II. Për veprën penale si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ME DËNIM 

ME KUSHT, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vitë, i cili dënim 

nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 2 (dy) vite, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale.    

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin gjobë në afat prej 30 

ditëve, atëherë gjykata të akuzuarit ia zëvendëson dënimin me gjobë me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 50 (pesëdhjetë) ditëve, ashtu që për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet 

nga 20 (njëzet) €uro. 

 

Ndaj të akuzuarit shqiptohet edhe 

 

D Ë N I M I   P L O T Ë S U E S 

 

DETYROHET i akuzuari P. Rr. nga Gjakova, në kuptim të nenit 64 parg.1 të KPRK-së, 

që të dëmtuarës Republikës së Kosovës - Qeverisë së Kosovës - Ministrisë së Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, t’ia kompensoi në emër të dëmit të shkaktuar - kërkesën pasurore - juridike 

pasi që ka përfituar pensionin e veteranit nga dt.01.08.2018 shumën mujore nga 170.00 €, në 

shumën e përgjithshme prej 4.950.00 €uro (katërmijë e nëntëqind e pesëdhjetë euro), në afat prej 

6 (gjashtë) muajve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast se nuk paguhet dëmi i 
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shkaktuar brenda afatit të dhënë do të revokimit të dënimit me kushte të shqiptuar si ne pikën II 

të shqiptimit të dënimit. 

 

Të akuzuarit P. Rr., I NDËRPREHET pensionoi i veteranit të luftës, pasi që është 

vërtetuar se i njëjti në bazë të veprave penale të lartcekura nuk gëzon pension e veteranit, nga se 

i njëjti ka përfituar kundërligjshëm të drejtën e pensionit të veteranit në shumat mujore prej 

170,oo €. 

Ashtu që në kuptim të nenit 69 të KPK-së, i konfiskohen: Certifikata e Veteranit Luftëtar 

me numër të protokollit 16/12300 të dt.15.04.2016, të lëshuar nga Republika e Kosovës – 

Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, Invalidit, 

veteranit, pjesëtarit apo të internuarit të UÇK-së, si objekt i veprës penale. 

 

Detyrohet i akuzuari P. Rr., që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësorë në shumë prej 

30 (tridhjetë) €uro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 

(tridhjetë) €uro, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë – Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngritur aktakuzën me numër PP.nr.1778/2019 të datës 30.03.2020, kundër të akuzuarit P. (M.) 

Rr. nga Gjakova, për shkak të veprës falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2 të KPRK-së, 

dhe veprës penale deklarim i rreme nga neni 392 par. 2 të KPRK-së. 

 

Prokurorja e Shtetit Mone Syla, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarit P. Rr., andaj ka propozuar që e njëjta të shP.let fajtore dhe të 

dënohet sipas ligjit.  

 

 I akuzuari P. Rr., në shqyrtimin fillestar ja deklaruar se e pranon fajësinë sipas pikës I 

dhe II së aktakuzës dhe i njëjti shton se është i penduar për veprën penale, shton se është penduar 

dhe kërkoi falje publike, propozoi Gjykatës që të ketë një dënim më të lehtë. 

 

 Prokurorja e Shtetit Mone Syla duke dhënë mendimin rreth pranimin të fajësisë ka 

deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, nga ana e akuzuarit P. Rr., pasi që i akuzuari 

ka pranuar fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë, pa presion, i njëjti paraprakisht ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë mbështetet në provat dhe faktet që 

përmban aktakuza, andaj propozoi gjykatës që i akuzuari të .P.. fajtor për veprën penale të cilën 

akuzohet dhe të dënohet në bazë të ligjit, po ashtu i njëjti të obligohet edhe në pagesën e 

shpenzimeve procedurale. Në rastin konkret deklaroi se aktakuza përmban mirë figurën e veprës 

penale, ashtu që deklaroi se i pandehuri P. Rr. veprat penale për të cilat pandehet i ka pranuar 

edhe në Prokurori, ku në këtë rast është ndier edhe i penduar, të cilën gjë e pranon edhe tani në 

shqyrtimin fillestar, por në rastin konkret duhet të ketë parasysh se veprimet e tilla kanë dëmtuar 
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buxhetin e Kosovës dhe veprimet e njëjta kanë ndikuar në opinion për të keq si veprim i tillë. 

Andaj propozoi Gjykatës që të merr parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 

 

 Përfaqësuesi i P.. dëmtuar lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se nuk e 

kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit për veprat penale për të cilat ngarkohet, 

me këto veprime me banën e veprave penale, i pandehuri i ka shkaktuar dëm Buxhetit të Kosovës, 

në shumë prej 4.590,oo €, nga se i njëjti ka përfituar kundërligjshëm të drejtën e pensionit të 

veteranit në shumat mujore prej 170,oo €. Propozojmë Gjykatës që në këtë procedurë ta obligoi 

të pandehurin që shumën e përfituar kundërligjshëm të ia kthej pales së dëmtuar. Po ashtu 

kërkojmë ndërprerjen e pensionit. 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit P. Rr., Av. Prenk Pepaj, lidhur me pranimin e fajësisë, ka 

deklaruar se dakordohem me pranimin e fajësisë me të mbrojturin tim sepse pranimi i fajësisë, 

është bërë pas konsultimit të mjaftueshëm dhe i njëjti pranim ka mbështetje me shkresat e lëndës 

dhe që më parë të mbrojturit tim i janë sqaruar pasojat dhe favoret e pranimit të fajësisë, andaj 

duke marrë parasysh faktin se i njëjti ka dhënë kontribute për ish pjesëtarët e UÇK-së, mirëpo 

nuk ka qenë ushtarë aktiv, andaj i njëjti është sjell në lajthim pasi që nuk është njoftuar më parë 

se kush mund të jetë përfitues i të drejtës në pension për veteran të luftës. Andaj duke marrë 

parasysh këto rrethana pranimin e fajësisë, është hera e parë që përgjigjet për vepër të tillë apo 

të ngjashme, i propozoi Gjykatës që ti shqiptoi një dënim më të butë respektivisht një dënim në 

të holla dhe të kushtëzuar me të cilin do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

2. Vlerësimi i pranimi të fajësisë 

 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të paleve ka 

marr aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit ngase ka ardhur 

në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë në pajtim me nenin 248 të 

KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se e akuzuara ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, në 

konsultim edhe me mbrojtësin e tij av.Prenk Pepaj nga Gjakova, po ashtu pranimi i fajit 

mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i 

shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të 

KPP-së, për pushimin e procedurës penale përkatësisht hedhjen e aktakuzës. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë gjyqtari i vetëm gjykues e ka vërtetuar 

këtë gjendje faktike:  

 

Se i akuzuari P. Rr., me dashje ka kryer veprën penale falsifikim i dokumenteve nga neni 

398 par. 2 të KPRK-së dhe veprën penale deklarim i rreme nga neni 392 par.2 të KPRK-së, në 

kohën, vendin dhe mënyrat e përshkruar si në pikën I dhe II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
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4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 392 paragrafi 2 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale deklarimi i rreme: “Nëse deklarata e rreme merret si bazë për vendimin përfundimtar në 

procedurë, kryesi dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri ne tre (3) vite. Ndërsa në nenin 398 

par.2 të KPRK-së është parashikuar se formën themelore të veprës penale falsifikimi i 

dokumenteve: “Nëse vepra penale nga parg.1 të këtij neni kryhet në lidhje me dokumentin 

publik, testamentin, kambialin, regjistrin publik apo zyrtar ose ndonjë regjistër tjetër që ruhet 

në bazë të ligjit, kryesi dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë  (5) vjet”.  

 

5. Vendimet e gjyqtarit të vetëm gjykues 

 

Andaj, duke u bazuar në këto që janë cekur me lartë,  gjyqtari i vetëm gjykues të 

akuzuarin P. Rr. e ka shpallur fajtor sipas aktakuzës, ngase në veprimet e të akuzuarit në pikën I 

të dispozitivit të aktgjykimit formohen të gjitha elementet veprës penale falsifikim i 

dokumenteve nga neni 398 par. 2 të KPRK-së, ndërsa në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale deklarim i rreme nga neni 392 par.2 të KPRK-së 

dhe për këtë ka vendosur që edhe ta gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar 

përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarit: në gjykim ka pas qëndrim tejet korrekt, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen 

nuk do të kryejë vepra penale, kërkim faljen publike. Si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata 

ka vlerësuar pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar për veprat penale për të cilat ngarkohet, 

po ashtu faktin se nuk ka qenë i dënuar më parë për ndonjë vepër penale, faktin se është i gjendjes 

së mesme ekonomike, po ashtu jeton në familje prej 7 anëtarësh. Kështu që duke mos gjetur 

rrethana rënduese për të akuzuarin, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimet e shqiptuara 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimeve nga neni 41 dhe 

50 i KPRK-së dhe këto dënime si i tilla të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion 

me veprat penale të kryera dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimet 

e shqiptuara do të ndikojnë në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave 

penale dhe do të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

7.Vendimi lidhur me kërkesën pasurore-juridike 

 

Në bazë të nenit 463 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPP-së, gjykata ka vendosur 

që i akuzuari P. Rr. nga Gjakova, të ia kompensoi të dëmtuarës Republikës së Kosovës - Qeverisë 
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së Kosovës - Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në emër të dëmit të shkaktuar pasi që 

ka përfituar pensionin e veteranit nga dt.01.08.2018 në shumën mujore nga 170.00 €, në shumën 

e përgjithshme prej 4.950.00 €uro (katërmijë e nëntëqind e pesëdhjetë euro), në afat prej 6 

(gjashtë) muajve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në kuptim të nenit 64 parg.1 të 

KPRK-së, në rast se nuk paguhet dëmi i shkaktuar brenda afatit të dhënë do të revokimit të 

dënimit me kushte të shqiptuar si ne pikën II të shqiptimit të dënimit. 

 

8.Dënimi plotësues 

 

Përveç dënimit kryesor, gjykata ndaj të akuzuarës, ka shqiptuar edhe dënimin plotësues 

konfiskimin e Certifikatës së Veteranit Luftëtar me numër të protokollit 16/12300 të 

dt.15.04.2016, të lëshuar nga Republika e Kosovës – Komisioni Qeveritar për njohjen dhe 

verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, Invalidit, veteranit, pjesëtarit apo të internuarit të 

UÇK-së, si objekt i veprës penale. 

 

  9. Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është marrë konform nenit 450 par.1 dhe 

2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par.1 të KPP-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 365 të 

KPP-së. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm Penal- 

P.nr.121/20, me datë 13.11.2020 

Procesmbajtësja,                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                            Drilon HARAÇIA  

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi P.a e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate. 

 

 

 


