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Numri i lëndës: 2020:122160 

Datë: 07.06.2021 

Numri i dokumentit:     01857603 

 

P.nr.915/2020    

 

NË EMËR TË POPULLIT 

      

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Rrahman Beqiri, me procesmbajtëse Besarta Hajzeri, në lëndën penale ndaj të pandehures: 

B.H., për shkak të veprave penale: I. Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 e lidhur me 

par.1 të Kodit nr. 04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës, dhe, II. Mashtrim nga neni 335 

par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.1260/2020 (2019:0109260), të datës 

01.12.2020 pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, më datë 24.05.2021 në prezencën e Prokurorit 

të Shtetit Natasa Radovic dhe të pandehures B.H., të njëjtën ditë e shpalli publikisht, ndërsa me 

datë 07.06.2021 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

E akuzuara: 

B.H., nga i ati A., e ëma H., e vajzërisë M., “data e lindjes”..., në komunen e Skenderajit, e pa 

punë, e martuar, nënë e 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën fillore, e gjendjes së dobët ekonomike, 

me nr. personal..., shqiptare, shtetase e Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

Sepse, 

I 

 

Në fillim të muajit mars të vitit 2018, ka siguruar Certifikaten e Veteranit të Luftës të 

regjistruar me nr..., datë 22.04.2016 si dhe Vërtetin nga Zyra për Çështje te Kategorive të 

përsonave të dalur nga lufta e Ushtrisë Clirimtare të Kosovës, në emër  të saj nr..., datë 

02.03.2018, edhe pse e njëjta nuk ka qenë ushtare e rregullt dhe nuk ishte në listen e veteranëve 

të Ushtrisë Clirimtare të Kosovës, ashtu që dokumentin e rreme e shfrytëzon si të ishte i vërtet, 

dhe atë dokumentacion me kërkesën për pension të veteranëve nr..., e parashtron me datën 

01.04.2018, në zyrën e Ministrisë për Punë dhe Mirëqenië sociale – Departamenti i Familjeve 

të Dëshmorëve, Invalidëve të luftës dhe viktimave civile në Mitrovicë. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 e lidhur me 

par.1 të KPRK-së.  
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II 

 

Gjatë periudhës maj-shtator të vitit 2018, me prezantimin e rrejshëm të fakteve ose me fshehjen 

e fakteve, më qëllim të përfitimit material kundërligjor për vete ose personin tjeter, mashtron 

ose vazhdon të mashtroj personin tjetër dhe nxiti atë person që të bëj dicka ose të bëjë lëshimë, 

ashtu që në periudhen e cekur duke siguruar paraprakisht Certifikatën e Veteranit të luftës të 

regjistruar me nr..., datë 22.04.2016, si dhe Vertëtimin e Zyrës për qështjet e kategorive të 

dalura nga lufta e Ushtrisë Clirimtare të Kosovës në emër të saj nr..., datë 02.03.2018, dhe ato 

dokumenta të rreme i kishte dorëzuar më datë 01.04.2018 në zyrën e Ministrisë Punës dhe 

Mirëqenies sociale – Departamenti i Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe 

Viktimave Civile në Mitrovicë, e cila gjatë periudhës së cekur ka arritur të përfitoj pension në 

shumën prej 1020.00 euro, me c’rast ka dëmtuar Buxhetin e Republikës së Kosovës në këtë 

shumë. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale: Mashtrim nga neni 335 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, Gjykata në bazë të nenit 1, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 59, 73,  të KPRK-

së, dhe nenit 365, 450, 463 të KPP-së, të akuzuares, i: 

 

C A K T O N 

 

Për pikën I të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, për veprën penale: Falsifikimi i dokumenteve 

nga neni 398 par.2 e lidhur me par.1 të KPRK-së, i cakton dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej gjashtë (6) muajve. 

 

Për pikën II të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, për veprën penale: Mashtrim nga neni 335 par.3 

lidhur me par.1 të KPRK-së, i cakton dënim me burg në kohëzgjatje prej tetë (8) muajve dhe 

dënim me gjobë në shumë prej njëmijë (1000) euro. 

 

Gjykata në bazë të nenit 80 të KPRK-së, të akuzuares, i: 

 

S H Q I P T O N  

 

1. Dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej prej një (1) viti dhë dënim më gjobë në shumë 

prej njëmijë (1000) euro, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse e pandehura nuk kryen 

vepër tjetër penale në periudhën e verifikimit prej 18 (tetëmbëdhjet) muajve, nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Dënim me kusht mund të ekzekutohet nëse e akuzuara nuk 

ia paguan dëmin të dëmtuarës, sipas pikës 2 të këtij aktgjykimi, në afat prej 12 muajve, nga 

dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

2. Urdhërohet e akuzuara që të dëmtuares, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, t’ia 

kompenzoj dëmin në shumën prej 1020.00€ (njëmijë e njëzet euro), në afat prej 12 muajve, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Pagesa mund të bëhet në 12 këste të 

barabarta, dhe pagesa e këstit duhet të bëhet më së largu deri me datën 5 të muajt vijues, 

për muajin paraprak. 

3. Obligohet e pandehura, që t’i paguajë shpenzimet e procedurës gjyqësore në shumën prej 

70 euro, ashtu që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 40€, ndërsa në emër 

të taksës për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30€, të gjitha këto në afat prej 
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15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se konstatohet se ka pasur 

shpenzime tjera, gjykata do të vendos me aktvendim të veçantë 

 

4. Sa i përket kërkesë pasurore juridik, përtej pjesës së gjykuar, pala e dëmtuar udhëzohet që 

të njëjtën ta realizoj në kontest të rregullt civil.  

 

                                                            A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.1260/2020 (2019:0109260), të datës 01.12.2020, kundër të pandehures: B.H. për shkak 

të veprës penale: Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 e lidhur me par.1 të KPRK-së, 

II. Mashtrim nga neni 335 par.3 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin gjyqësor, ashtu që e njëjta në këtë seancë e ka 

pranuar fajësinë në tërësi sipas aktakuzës. Ndërsa në fjalën pëfundimtare ka deklaruar  se, 

mbetëm në tërsi pran pranimit të fajësisë, e di që kam gabuar dhe ndoshta jemi ngutur pak, 

shprehi pendim të thell dhe premtoj së nuk do ta përseris më asnjëherë këtë vepër dhe e lus 

gjykatën ti merr parashysh rrethanat lehtësuese, gjendjen ekonomike faktin së jam pa punë dhe 

jam nënë e 3 fëmijëve të moshës 15, 13 dhe 9 vjeçar, që të gjithë janë në shkollë ndërsa që 

jetonja me të vetmet të ardhura që i ka bashkëshorti si pension të Veteranit.  

 

Prokurori, lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se, konsinderoj se janë përmbushur 

kushtet ligjore për pranimin e fajësisë, pranimi është bërë në mënyrë vullnetare, pa presion, 

pranimi mbështetet në provat material që gjendet në shkresat e lëndës, pranimi është bërë pas 

sqarimeve të mjaftuara nga ana e gjykatës për pasojat dhe benifitet e pranimit të fajësisë, 

prandaj i propozoj gjykatës që ta pranoj pranimin e fajësisë dhe këtë pranimi ta parasysh si 

rrethanë lehtësuse me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. Ndërsa, në fjalën 

përfundimtare ka mbetur në tërsi pranë aktakuzës, duke i propozuar gjykatës që të njëjtën ta 

shpall fajtore dhe ta dënoj sipas ligjit.  

 

Gjykata, ka shqyrtuar pranimin e fajësisë të cilën e ka deklaruar e akuzuara, dhe në mbështetje 

të nenit 248 të KPP-së, në këtë drejtim vlerëson se janë përmbushur kushtet ligjore për 

pranimin e fajësisë për të pandehurit. Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të 

pandehures, mbështetet në provat me të cilat disponon kjo gjykatë si: Vërtetimi i lëshuar nga 

ZÇKL nr.../2018, i datës 02.03.2018, i falsifikuar; Certifikata me nr. protokolli..., e datës 

22.04.2016; Formulari për aplikim në emër të akuzuares B.H.; Vendimi për njohjen e të drejtës 

në pension të Veteranit, i datës 03.05.2018; Kartela financiare e lëshuar nga MPMS; Vërtetimi 

tatimor, i datës  07.02.2018; Përgjigja nga Zyra për Çështjet e Kategorive të Luftës (ZÇKL), 

datë 13.02.2019; Njoftimi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale; Deklarata e të 

pandehures B.H. e dhënë në polici, e datës 21.03.2019. Të gjitha këto prova janë bindëse për 

gjykatën dhe formojnë elementin inkriminues e që në bazë e tyre dhe pranimit te fajësisë, 

konsiderojmë se për tej çdo dyshimi është vërtetuar se e pandehura i ka kryer kryer veprat 

penale që i vihen në barrë. 

 

Gjykata, ka vërtetuar se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehures është bërë në mënyrë 

vullnetare, se e pandehura e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, duke iu 

tërhequr vërejtja të pandehures se pas pranimit të fajësisë, ajo nuk mund të bëjnë ankesë për 

shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, por vetëm sa i përket lartësisë së dënimit, 

Gjykata ka vërtetuar se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabim faktik, 

nga këto arsye gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësisë të bërë nga të pandehura. 
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Gjykata, nga pranimi i fajësisë së të pandehurve dhe nga provat e cekura si më lart, ka vërtetuar 

përtej dyshimit të bazuar se e akuzuara B.H. ka kryer veprën penale: Falsifikimi i dokumenteve 

nga neni 398 par.2 e lidhur me par.1 të KPRK-së, për të cilën vepër është paraparë dënimi me 

gjobë ose burgim deri në pesë (5) vjet, si dhe veprën penale: Mashtrim nga neni 335 par.3 

lidhur me par.1 të KPRK-së, e për të cilën vepër penale është paraparë dënimi me gjobë dhe 

me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet.  

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPK-ës. Si rrethana 

rënduese ka gjetur shkallën e përgjegjësisë penale dhe motivin, gjë që nga provat rezulton se e 

pandehura këtë vepër e kishte kryer me dashje dhe me qëllim të përfitimit material për veten e 

saj, ndërsa rrethana rënduese tjera nuk ka gjetur. Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë në tërësi për veprën penale, pendimin e thellë dhe të sinqertë 

përpara gjykatës, gjendjen ekonomike të dobët, ashtu që, siç ka deklaruar e akuzuara, jetojnë në 

kushte të vështira ekonomike, faktin se kjo është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin, ngase 

sipas provave nuk rezulton se zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale ndaj saj, rrethanart 

personale duke e ditur se është nënë e trë fëmijëve të mitur.  

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me burg të kushtëzuar dhe dënimi me gjobë ndaj të akuzuarve 

është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 

pandehurve. Po ashtu, Gjykata vlerëson se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit 

nga neni 41 par 1 të KPRK-së, që t’i parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e 

veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Poashtu, ky dënim do të 

shërbejë si masë preventive që në të ardhmen të pandehurit të përmbahen nga çfarëdo veprimi 

me të cilin cenohet interesu shoqëror. 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata në kuptim të nenit 463 ka vendosur si nën pikën 

2 të këtij aktgjykimi dhe e ka urdhëruar të pandehuren që të dëmtuarës t`ia kompensoj shumë e 

dëmit në vlerë prej 1020.00 euro, ngase e pandehura me rastin e pranimit të fajësisë e ka 

pohuar faktin se kjo është shuma që e ka realizuar si pension nga e dëmtuara, Ministria e Punës 

dhe Mirëqenies Sociale, e po ashtu edhe nga Kartela Financiare e lëshuar nga e dëmtuara në 

emër të të akuzuares është konstatuar se këtë shumë e ka marr e akuzuara si pension nga statusi 

i veteranes. Andaj, duke qenë se kjo shumë nuk ka qenë kontestuee mes palëve, atëherë gjykata 

e ka urdhëruar të akuzuaren B.H. që ta kompensoj të dëmtuarën. Përj pjesën tjetër, përtej kësaj 

shume, gjykata e ka udhëzuar të dëmtuarën që ta realizoj në kontest civil.  

 

Në kuptim të nenit 51 par. 3 të KPRK-së, Gjykata ka vendosur që në rast e akuzuara B.H. nuk 

e kthen dobinë pasurore të dëmtuarës, atëherë dënimi me kusht mund të revokohet dhe të 

ekzekutohet dënimi me burg.  

 

Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2.6 

të KPP-së, që kanë të bëjnë me shpenzimet e paushallit gjyqësor, ashtu që në emër të paushallit 

gjyqësor të paguajnë shumë prej 40 euro. Ndërsa taksa për kompensimin e  viktimave të krimit, 

në shumë prej 30 euro, në kuptim të nenit 39 par. 3 të Ligjit nr. 05\L-036 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 
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Andaj gjykata duke u bazuar me neni 365, 450, 463 të KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.915/2020, datë 07.06.2021 

2020:122160, 07.06.2021 

 

Procesmbajtësja                                                               Gjyqtari                                                                                  

Besarta Hajzeri                                                                                      

                                                                                                                      ________________ 

                                                                                                                      Rrahman BEQIRI 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit 

Prishtinë,  në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  

dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 


