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Numri i lëndës: 2019:104652 

Datë: 12.10.2020 

Numri i dokumentit:     01181350 

 

 

P.nr.478/19 

  EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, sipas gjyqtarit, Murat 

Hulaj, me pjesëmarrjen e praktikantes ligjore, Edita Ferati, në lëndën penale, kundër të 

pandehurve, B.D.,  nga Klina dhe Sh.H., nga ....... e Skenderaj, të akuzuar për veprën penale, 

legalizim i përmbajtjes së rreme, parashikuar nga neni 403 par. 2, e lidhur me par. 1 dhe nenin 

33 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë – 

Departamenti i Përgjithshëm, PP.nr.1023/19  të datës  21.05.2019, pas mbajtjes, së seancës 

publike të shqyrtimit fillestar me dt.09.09.2020, në prezencë të prokurorit të shtetit, Arben 

Hoti, të pandehurve B.D. dhe Sh.H., te njëjtën ditë, mori, dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 

12.10.2020, përpiloi  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 Të akuzuarit, 

 

1. B.D. i lindur më ..........., me numër ..............., i biri i J.D. dhe nënës E.H., e gjinisë , me 

vendbanim në , Klinë, ....... i gjendjes së dobët ekonomike, me profesion punëtor krahu, 

i martuar, baba i tre fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet në 

liri. 

 

2. SH.H., i lindur më .........., në .............. .. e Skenderaj, me numër ............, i biri i B.H. 

dhe nënës R. H. K., e gjinisë , me vendbanim në  ........., me profesion punëtor krahu, i 

martuar, baba i katër fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, mbrohet në liri. 

 

 

JANË FAJTORË 

 

Për shkak se: 

 

I pandehuri B.D. 

 

- Me datë 26.02.2018, ne kohë te pacaktuar, ne Departamentin e  F. te D., I. te L. dhe V. C. 

zyra ne Peje pranë MPMS-se, ka ve ne lajthim organin kompetent te lartcekur, qe ne 

dokumentin publik-regjistrin, te vërtetoj një çështje te pavërtetë, te parapare për te shërbyer si  

prove ne një çështje ligjore, ne atë mënyrë qe, i  pandehuri pranë organit te sipërshënuar 
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prezanton dokumentin e  falsifikuar dhe atë certifikatën mbi statusin e veteranit luftëtar nr. 

prot........ te dt. ....... si dhe vërtetimin me nr. ........... te dt. 13.02.2018, se kinse i  njëjti është 

veteran luftëtar i "....."-se, ku i  njëjti edhe përfiton pagën e  veteranit, me ç' rast te dëmtuarës 

MPMS-ës i shkakton dem material ne shumen prej 1,360.00€, 

 

- Me çka ka kryer veprën penale, legalizim i përmbajtjes së rreme, parashikuar nga neni 

403 par. 2, e lidhur me par. 1 të KPRK-së 

 

I pandehuri Sh.H. 

- Ne fillim te muajit shkurt te vitit 2018, ne ........, me dashje ndihmon te pandehurin B.D. ne 

sigurimin e dokumenteve te falsifikuara dhe atë, certifikatën mbi statusin e  veteranit luftëtar 

nr. prot.......... te dt. 26.04.2016 si  dhe vërtetimin me nr. .......... te dt. 13.02.2018, ne atë 

mënyrë qe, te pandehurit me tu takuar ne vend in e sipërshënuar arrijnë marrëveshje qe për 

shumen prej 3000€, i  pandehuri Sh. ti  siguroj dokumentet e lartshënuara te pandehurit Blerim 

me qellim qe ky i  fundit ti përdor si dokumente origjinale pranë D. te F. te D., I. te luftës dhe 

V. C. zyra ne Peje pranë MPMS-se, se kinse i  njëjti është veteran luftëtar i "........" -se, me 

qëllim qe te përfitoj pagën e veteranit luftëtar ne shume prej 170 €. 

- Me çka ka kryer veprën penale, legalizim i përmbajtjes së rreme, parashikuar nga 

neni 403 par. 2, e lidhur me par. 1 dhe nenin 33 të KPRK-së 

 

Andaj, gjykata komfor nenit 7, 8 par. 1, 9, 10 par. 1, 17 par. 1, 23 par. 1 dhe 3, 41, 42, par. 1 

nën par. 1.1, 49 par. 1 nën par. 1.1, 50, 51 par. 1 dhe 2, 52 par. 1, 4 dhe 5, 64,73, 74 dhe 403 

par. 2, e lidhur me par. 1 të KPRK-së, dhe nenit 359, 360, 361, 365, 366, 450 par.1,2,pika 2.6,  

te KPPRK-se, të pandehurit i gjykon: 

 

 

ME DËNIM ME KUSHT 
 
Të pandehurit B.D.: 

 

-I përcakton dënim me burg në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muaj, e të cilin dënim, i pandehuri 

nuk do ta mbaj, nëse në afat prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër te re penale.  

 

-Detyrohet i pandehuri qe në  emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajë shumen 

prej 30 (tridhjetë) euro, në emër të paushallit gjyqësor, gjykatës të paguajë shumën prej 20 

(njëzet) euro, dhe në emër të taksës për kompensimin e viktimave  të krimit shumën prej 

30(tridhjetë) euro. 

-Pala e dëmtuar, M.P. dhe M.S.,  udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

-E të gjitha këto, në afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Të pandehurit SH.H.: 
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-I përcakton dënim me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, e të cilin dënim, i pandehuri 

nuk do ta mbaj, nëse në afat prej 1 (një) viti, nuk kryen vepër te re penale.  

 

-Lirohet i pandehuri nga shpenzimet procedurale, paushalli dhe kompensimi i viktimave pasi 

që i njëjti është veteran i luftës. 

- Pala e dëmtuar, M. e P. dhe M. S., udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

-E të gjitha këto, në afat prej 15(pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

                                   

                                     A r s y e t i m  

 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngrit aktakuzës, 

PP.nr.1023/19  të datës  21.05.2019,  ndaj te pandehurve B.D.,  nga Klina dhe Sh.H., nga ..... e 

Skenderaj, të akuzuar për veprën penale, legalizim i përmbajtjes së rreme, parashikuar nga 

neni 403 par. 2, e lidhur me par. 1 dhe nenin 33 të KPRK-së. 

 

 Gjykata, mbajti shqyrtimin fillestar, me datë 09.09.2020, ne praninë e Prokurorit të Shtetit dhe 

të pandehurve B.D. dhe Sh.H.. 

 

Ne seancë Prokurori i shtetit e bëri  leximin e  aktakuzës, ku të pandehurit u deklaruan fajtorë, 

për veprën penale me te cilën akuzohen sipas aktakuzës PP.nr.1023/19  të datës  21.05.2019. 

 

Pas deklarimit te  pandehurve dhe mendimit te prokurorit se nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë, Gjykata konstatoi se të pandehurit pranimin e fajësisë e bënë në mënyrë vullnetare dhe 

pa asnjë presion, të pandehurit janë të vetëdijshëm për pasojat e pranimit te fajësisë, si dhe për 

te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPRK-se, qe janë përmbushur. Ashtu që gjykata 

aprovon deklarimin e pranimit të fajësisë nga ana e te pandehurve. 

 

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

duke u ndërlidhur me atë se ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par. 1 pika 

1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par. 4, të 

KPPRK-së, atëherë, ne ketë çështje penale, nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata 

pas deklarimit të  pandehurve se e pranon fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4, të KPPRK-së 

ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Me faktet e ofruara ne shkresat e lëndës, e po ashtu me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurve, është vërtetuar gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimit, rrjedh se 

në veprimet e të pandehurve B.D. dhe Sh.H., qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale, 

legalizim i përmbajtjes së rreme, parashikuar nga neni 403 par. 2 e lidhur me par. 1, të KPRK-

ës, 

 

 Sa i përket fajësisë, gjykata ka gjetur se tek të pandehurit ka ekzistuar dashja, që veprën penale 

ta kryejnë në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit, pasi që të pandehurit kanë 

qenë të vetëdijshëm për veprën e kryer. Gjatë procedurës penale, nuk janë paraqit rrethana të 

cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë përgjegjësinë penale të  pandehurve, kështu që të njëjtit 

janë  penalisht përgjegjës.  
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Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe rënduese në kuptim të nenit 73 të KPRK-së. Kështu si rrethana lehtësuese për të 

pandehurin B.D., gjykata ka vlerësuar faktin se i njëjti më parë kishte sjellje korrekte dhe nuk 

kishte rënë asnjëherë ne konflikt me ligjin. I pandehuri ka treguar sjellje korrekte gjatë 

shqyrtimit gjyqësor-fillestar, duke pranuar fajësinë, duke u ndier i përgjegjshëm për veprime e 

tij,  dhe duke shpreh keqardhje për veprën qe e ka kryer. Si rrethanë tjetër gjykata vlerëson se i 

njëjti është  i gjendjes ekonomike jo të mirë, është i papunë dhe jeton në bashkësi të madhe 

familjare prej 15 anëtaresh, ka fëmijë të vegjël dhe ky është mbajtës i tyre. Të gjitha këto 

rrethana kjo gjykatë i ka pranuar si rrethana lehtësuese në dobi të pandehurit. Rrethana 

rënduese gjykata nuk gjeti.  

 

Po ashtu edhe për të pandehurin Sh.H., si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar faktin se i 

njëjti më parë kishte sjellje korrekte dhe nuk kishte rënë asnjëherë ne konflikt me ligjin. I 

pandehuri ka treguar sjellje korrekte gjatë shqyrtimit gjyqësor-fillestar, duke pranuar fajësinë, 

duke u ndier i përgjegjshëm për veprime e tij,  dhe duke shpreh keqardhje për veprën qe e ka 

kryer, jeton në një bashkësi familjare prej 31 anëtaresh të cilët jetojnë me te ardhurat që ua 

sjellin produktet bujqësore dhe i njëjti është veteran i luftës në Kosovë. Të gjitha këto rrethana 

kjo gjykatë i ka pranuar si rrethana lehtësuese në dobi të pandehurit. Rrethana rënduese gjykata 

nuk gjeti. 

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne përputhje me nenin 51 te KPRK-se te 

pandehurit i gjykoi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimit, me dënim me kusht për secilin veç e 

veç dhe atë te pandehurin B.D. ne kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muajsh ndërsa te pandehurin 

Sh.H. ne kohëzgjatje prej 6 (gjashte) muajsh, qe te dy me kusht qe brenda 1 (një) viti nëse nuk 

kryejnë vepra tjera penale, dënimet fare nuk kane për tu mbajtur e me këtë gjykata ka bindjen 

se do te arrihet edhe qëllimi i dënimit  

 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar të pandehurve është ne përputhje me 

shkallen e përgjegjësisë penale të tyre dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te mbrojtura te 

shoqërisë.  

 

Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen e qëllimit te 

dënimit ne pengimin e të pandehurve ne kryerjen e veprave penale ne të ardhmen, por ai do te 

ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e 

veprave penale në përputhje me nenin 41 te KPPRK-se. 

 

Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1, 2 pika 2.6 të KPPRK-se, gjykata i ka përcaktuar te 

pandehurit B.D. shpenzimet procedurale penale 30 (tridhjetë) euro, në emër të paushallit 

gjyqësor në shumë prej 20 (njëzet) euro, duke u bazuar ne shpenzimet qe janë shkaktuar nga 

fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e saj.  
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Vendimi për kompensimin e viktimave te krimit,  ne shumen prej 30 euro, gjykata, e mori në 

përputhje me  nenin 39, par.1,2,3, nën par. 3.1, të Ligjit për kompensim të viktimave të 

krimit, duke e obliguar të akuzuarin që ti paguaj shpenzimet e viktimave të krimit. 

 

Vendimin për urdhërimin e publikimin të aktgjykimit gjykata e mori në përputhje me 

nenin 70 të KPRK-ës. 

Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                                                   P.nr.478/19 më datë 12.10.2020 

 

 

 

Praktikante,                         Gjyqtari Gjykues,  

___________________                 ____________________ 

Edita Ferati                       Dr.sc. Murat Hulaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejtë të parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i dërgohet  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


