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Numri i lëndës: 2019:287175 

Datë: 03.03.2020 

Numri i dokumentit:     00872155 

P.nr.748/19                                                          

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm,  

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

akuzuarës O.G. nga Stambolli, Republika e Turqisë, me banim në Prishtinë, për shkak të 

veprës penale legalizim i përmbajtjes së rreme nga neni 403 par. 1 të KPRK-së dhe veprës 

penale falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2 të KPRK-së, e akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjakovë- Departamenti i Përgjithshëm, me numër PP.nr.1557/2019 

të datës 26.12.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datën 03.03.2020, në prezencën e 

Prokurorit të shtetit Enis Gashi, si dhe të akuzuarës dhe mbrojtësit të saj Isak Hoxha, avokat 

nga Prishtina, me autorizim në lëndë dhe përkthyesit gjyqësor të gjuhës turke F.Sh., po të 

njëjtin ditë, mori dhe publikisht shpalli dhe përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

E akuzuara:  

 

O.G., nga i ati  M. dhe e ëma O., e gjinisë T., data e lindjes..., në Stamboll, Republika e 

Turqisë, tani me banim në Prishtinë, e pa martuar, ka të kryer fakultetin e gjuhës dhe letërsisë 

turke, i gjendjes së mesme ekonomike, me profesion poete, Turke, shtetas i R. Turqisë, me nr. 

Personal ... 

 

Ë S H T Ë   FA J T O R E  

 

I.Sepse me datë 02.01.2017 në Gjakovë, ka vërë në lajthim organin kompetent Qendrën 

për Pajisje me Dokumente – Agjencinë për Regjistrim Civil, që në dokument publik të 

vërtetojë, respektivisht legalizoi një çështje të pa vërtetë, në atë mënyrë që me qëllim të ikjes 

nga flet arresti ndërkombëtar me nr. 169421/2017, bënë ndërrimin e identitet të saj të vërtetë, 

me identitet jo të vërtet, respektivisht në F.R., me shtetësi Kosovare, lindur në Gjakovë dhe të 

dhënat tjera personale, ku me këtë identitet arrin që të pajiset me dokumente personale si 

letërnjoftim dhe pasaportë të RKS-së. 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: legalizimi i përmbajtjes së rreme nga 

neni 403 par.1 të KPRK-së. 
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II.Sepse nga data 30.01.2017, me dije e përdor dokumentin publik të falsifikuar, të 

ndryshuar si origjinal dhe atë letërnjoftim të RKS-së, me nr. personal ..., dhe pasaportë të RKS-

së me nr. ..., me qëllim të ikjes nga flet arresti ndërkombëtar, të cekur si në dispozitivin e parë, 

në atë mënyrë që pasi e pandehura përmes ndërrimit të identitetet, respektivisht të dhënave 

personale, arrin që të pajiset me dokumentet publike si më lartë, me identitet të ndërruar nga 

O.G., të njëjtat dokumente i shfrytëzon si origjinal duke u identifikuar me identitet jo të vërtetë 

si F.R., derisa arrestohet dhe ndalohet në Prishtinë me datë 07.11.2019, me qëllim të 

ekstradimit. 

 

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

par.2 të KPRK-së.  

 

Andaj, gjykata në kuptim të neneve  4, 7, 17 par.1, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 62, 69, 

73, 74, nenit 403 par.1 dhe 398 par.2 të KPRK-së, të akuzuarën e: 

 

G J Y K O N 

 

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

ME KUSHT, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse e akuzuara brenda afatit të verifikimit prej 1 (një) viti, nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale.    

 

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

DËNIMIN ME GJOBË, në shumë prej 600.00 (gjashtëqind) €uro, të cilin dënim e 

akuzuara është e obliguar ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse e akuzuara nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin gjobë, atëherë gjykata 

të akuzuarës ia zëvendëson dënimin me gjobë me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 30 

(tridhjetë) ditëve, ashtu që për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet nga 20 (njëzet) €uro. 

 

Detyrohet e akuzuara, 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.1557/2019 të datës 26.12.2019, kundër të akuzuarës O.G. 

nga Stambolli, Republika e Turqisë, me banim në Prishtinë, për shkak të veprës penale 
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legalizim i përmbajtjes së rreme nga neni 403 par. 1  të KPRK-së dhe veprës penale falsifikim i 

dokumenteve nga neni 398 par. 2 të KPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit Enis Gashi, gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarës O.G., andaj ka propozuar që e njëjta të shpallet fajtore dhe të 

dënohet sipas ligjit.  

 

E akuzuara O.G., gjatë shqyrtimit fillestar ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprat 

penale për të cilat akuzohet sipas pikave të aktakuzës duke shtuar se kërkoi falje për veprat e 

kryera, kam pas shumë vështirësi për kryerjen e këtyre veprave penale, po ashtu është penduar 

për veprën e kryer, shton se jam duke kaluar ditë të vështira, pasi që jam shtetase e huaj dhe 

nuk jam takuar me familjar, kam qenë e obliguar për kryerjen e këtyre veprave, për shkak se 

më është nevojitur dokumentacioni, andaj edhe njëherë kërkoi falje. 

  

Prokurori i shtetit Enis Gashi, duke dhënë mendim rreth pranimit të fajësisë nga ana e të 

akuzuarës ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë, nga ana e akuzuarës O.G., 

pasi që e akuzuara e ka pranuar fajësinë me vullnet dhe vetëdije të plotë, pa presion, e njëjta 

paraprakisht ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë mbështetet 

në provat dhe faktet që përmban aktakuza. Po ashtu e njëjta pranimin e fajësisë e ka bërë pas 

konsultimin e mjaftueshme me mbrojtësin e saj, gjithashtu duke marrë për bazë faktin se 

aktakuza ka mbështetje në prove, në bazë të cilave është paraqitur gjendja faktike si në 

dispozitiv të aktakuzës, ku edhe përmbushen të gjitha elementet e veprave penale, për të cilat 

akuzohet e pandehura. 

 

  Mbrojtësi i të akuzuarës O.G., avokati Isak Hoxha lidhur me pranimin e fajësisë, 

deklaron se në cilësinë e mbrojtësit të akuzuarës deklaroi në lidhje me pranimin e fajësisë nga 

ana e saj, ajo këtë e bëri pas konsultimit me mua, por me vullnetin e saj të shprehur, duke 

kuptuar pasojat juridike dhe privilegjet ligjore që përmban pranimi i fajësisë. Sipas tekstit ligjor 

këto vepra penale janë të parapara me nenin 398 dhe 405 të KPK-së, dhe në situatën e pranimit 

të fajësisë të cilën e bëri këtu e akuzuara, pendim i thellë, keqardhjen e shprehur në këtë 

seancë, sanksioni penal do duhej të ishte nën minimumin ligjor, në këtë rast në periudhën e 

qëndrimit të saj në paraburgim. Kjo të kishte edhe kuptimi në qëllimin e dënimit, kritereve mbi 

matjen dhe llojin e lartësisë së dënimit, konform dispozitave ligjore të KPK nga neni 

41,73,74,75 dhe 76 të KPRK-së. Kërkoj nga Gjykata që me rastin e shqiptimit të dënimit të 

ketë parasysh moshën e të akuzuarës, rrethanat e qëndrimit të saj në Kosovë, duke mos 

predikuar situatat në shtetin e saj amë. Kërkoi nga Gjykata që shqiptimi i dënimit të jetë, koha 

e qëndrimit të saj në paraburgim. 

 

2. Vlerësimi i pranimi të fajësisë 

 

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

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

ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës është bërë në pajtim me nenin 
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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 e akuzuara, 

po ashtu e njëjta pranimin e fajësisë e ka bërë pas konsultimit me mbrojtësin e saj av.Isak 

Hoxha, 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 e akuzuara O.G., me dashje ka kryer veprat penale legalizim i përmbajtjes së rreme 

nga neni 403 par. 1  të KPRK-së dhe veprës penale falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par. 

2 të KPRK-së, në kohën, vendin dhe mënyrat e përshkruar si në pikën I dhe II të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi. 

   

4. Elementet e veprës penale 

 

Në nenin 403 paragrafi 1 të KPRK-së, është parashikuar se formën themelore të veprës 

penale legalizimi i përmbajtjes së rreme: “Kushdo që vë në lajthim organin kompetent që në 

një dokument publik, regjistër apo libër të vërtetojë një çështje të pavërtetë, të paraparë për të 

shërbyer si provë në një çështje ligjore, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri në  pesë  (5) 

vjet”. 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 

akuzuarën O.G. e ka shpallur fajtor sipas aktakuzës, ngase në veprimet e të akuzuarës në pikën 

I të dispozitivit të aktgjykimit formohen të gjitha elementet veprës penale legalizim i 

përmbajtjes së rreme nga neni 403 par. 1  të KPRK-së, ndërsa në pikën II të dispozitivit të 

aktgjykimit formohen të gjitha elementet e veprës penale falsifikim i dokumenteve nga neni 

398 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 saj. 

 

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

 

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

rrethanat në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 
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lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të 

akuzuarës: në gjykim ka pas qëndrim tejet korrekt, pendimin e saj dhe premtimin se në të 

ardhmen nuk do të kryejë vepra penale. Si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë në shqyrtimin fillestar për veprat penale për të cilat ngarkohet, faktin se 

është i gjendjes së mesme ekonomike, shtetase e huaj e papunë, poete  jeton në familje prej 3 

anëtarësh. Kështu që duke mos gjetur rrethana tjera rënduese për të akuzuarën, 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 e akuzuara dhe se dënimet e shqiptuara do të ndikojnë në 

parandalimin e të akuzuarës nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e saj, 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 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 - 

P.nr.748/19, me datë 03.03.2020 

 

Procesmbajtësja,                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                      Drilon HARAÇIA  

 

 

 

 

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

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

nëpërmjet kësaj Gjykate. 

 


