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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
PAKR.nr.621/2019 

                                                                                      
                   
          NË EMËR TË POPULLIT  
 
 

Gjykata e Apelit e Kosovës-Departamenti për Krime të Rënda, në kolegj të përbërë nga gjyqtarët: 
Driton Muharremi kryetar, Fillim Skoro gjyqtar referues, e Vaton Durguti, anëtar me bashkëpunëtorin  
profesional Sadik Kryeziu, në çështjen penale kundër të pandehurit  V.B., nga fshati ... i Madh, Komuna e 
Klinës, për shkak të veprës penale, falsifikimi i dokumentit zyrtar, nga neni 434, par.1 të KPRK-së, duke 
vendosur përkitazi me ankesën e PTH-DKR në Pejë, të ushtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 
DKR në Pejë, PKR nr.70/19 të dt.27.11.2019, dhe ne seancën e kolegjit të mbajtur me dt.16.01.2020, mori 
ketë:  

 
 

         A K T GJ Y K I M    
 

  

 Aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore-DKR në Pejë, dhe aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore-DKR në Pejë, PKR.nr.70/2019, të dt.27.11.2019, ndryshohet dhe të pandehurit për veprën 
penale falsifikimi i dokumentit zyrtar, nga neni 434, par.1 të KPRK-së, më afër të përshkruar si në dispozitivin 
e këtij aktgjykimi i shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej 2.500 (dymijepesëqind) euro, , të cilin dënim të 
shqiptuar i pandehuri, obligohet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, e nëse dënimin e shqiptuar me gjobë  nuk e paguan në afatin e caktuar, atëherë i njëjti dënim me 
gjobë do të zëvendësohet me dënim burgimi, ashtu që për çdo 20(njëzet)Euro, do të llogaritet një ditë 
burgim.   

.  

   A r s y e t i m 
 

 
 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-DKR në Pejë, PKR.nr.70/2019, të dt.27.11.2019, i  pandehuri 

V.B. nga fshati ... i Madh, Komuna e Klinës, për shkak të veprës penale, falsifikimi i dokumentit zyrtar, nga 
neni 434, par.1 të KPRK-së, dhe iu është shqiptuar dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë)muajve i 
cili dënim në bazë të nenit 47 të KPRK-së, i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1.500 euro 
(njëmijepesëqind), të cilin dënim i pandehuri do ta paguaj në afat prej 6 muajve nga plotfuqishmëria e këtij 
aktgjykimi, e nëse dënimin e caktuar me gjobë nuk e paguan në afatin e caktuar, atëherë dënimi me gjobë 
do të zëvendësohet me dënim burgimi, ku një ditë burgu do të llogaritet në shumë prej 20 (njëzet) euro.  

 
I pandehuri  në emër të shpenzimeve të procedurës penale gjykatës do të ja paguaj shumën prej 25 

(njëzetepesë) euro, në emër të paushallit gjyqësor, shumën prej 25 (njëzetepesë) euro, si dhe në emër të 
kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 50 (pesëdhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga 
dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
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Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka ushtruar: 

 
  

-Prokuroria Themelore-DKR në Pejë, për shkak të vendimit mbi dënimin, me propozim që ankesa të 
aprovohet si e bazuar, dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet, në atë menyrë që të pandehurit V.B., të i 
shqiptohet dënim me i rëndë . 

 
Prokuroria e Apelit DKR në Prishtinë, PPA/I.nr.581/19 të datës 19.12.2019, ka propozuar që të 

aprovohet si e bazuar ankesa e PTH-DKR në Pejë, dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të 
pandehurit të i shqiptohet një dënim me i lartë me burg.  
 
 Gjykata e Apelit, e shqyrtoi aktgjykimin e ankimuar sipas pretendimeve ankimore dhe detyrimisht në 
kuptim të dispozitës të nenit 394 par.1 të KPP-së, e duke marrë parasysh edhe mendimin me shkrim të 
Prokurorisë së Apelit,  dhe pas vlerësimit dhe shqyrtimit të gjithë shkresave të lëndës të paraqitura në 
ankesë, gjeti se: 
 
              Ankesat e PTH-DKR në Pejë, është e pabazuar.  
  
 Pretendimet ankimore dhe gjetjet e gjykatës. 
 

Prokuroria Themelore-DKR në Pejë, në ankesën e saj pretendon se gjykata e shkallës së parë me 
rastin e marrjes së dënimit për të pandehurit ka gjetur si rrethana lehtësuese pranimin e fajësisë , sjelljen e 
mirë në gjykatë,  dhe pendimin e sinqertë të pandehurit, ndërsa si rrethanë rënduese ka marrë për bazë se i 
njëjti është dënuar edhe më parë për vepra të tilla penale. Sipas ankesës gjykata vetëm në mënyrë 
sipërfaqësore ka theksuar se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit do të arrij qëllimin e dënimit dhe kështu do 
të parandalohet kryerja e ndonjë vepre tjetër penale, mirëpo vet fakti se i pandehuri ka qenë i dënuar edhe 
më parë për vepra penale të natyrës së njëjtë ankesa konsideron se është dashtë ti shqiptohet dënimi më i 
rëndë.  
            Gjykata e Apelit, në pajtim me nenin 394 par.1 të KPP-së, duke e shqyrtuar aktgjykimin e gjykatës së 
shkallës së parë, sipas pretendimeve ankimore të paraqitura në ankesën e Prokurorisë Themelore-DKR në 
Pejë, e duke shikuar edhe sipas detyrës zyrtare në kuptim të ekzistimit të shkeljeve esenciale të dispozitave 
të procedurës penale, nga neni 384 par.1 dhe shkeljes së ligjit penal nga neni 385 par.1 të KPP-së, Gjykata 
e Apelit, gjen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk është përfshirë në shkeljet e cekura më lartë, 
e të cilat kishin me kushtëzuar anulimin e tij.  
 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, ankesa Prokurorisë Themelore-DKR në Pejë, e që ka të bëjë 
me vendimin mbi dënimin ankesa është e bazuar. Gjykata e Apelit, vlerëson se gjatë marrjes së vendimit mbi 
dënimin dhe matjen e saj, gjykata e shkallës së parë, nuk i ka respektuar rregullat e përgjithshme mbi matjen 
e dënimit të parapara si në nenin  69 par.3 të KPRK-së, dhe sipas vlerësimit të Gjykatës s ë Apelit edhe pse i 
pandehuri ka pranuar fajësinë, është penduar për veprën penale të cilën e ka kryer, ankesa me të drejtë 
vlerëson se nuk është  marrë parasysh rrethana se i pandehuri ka qenë edhe më pare i dënuar, e siç rrjedh 
edhe nga shkresat e lëndës ,si dhe nga vet pranimi i të pandehurit se ka qenë i dënuar edhe më parë, për 
vepra të tilla, pra nga kjo rezulton se nuk janë vlerësuar karakteristikat personale të pandehurit , dhe sjelljen 
e të pandehurit, pas kryerjes së veprave penale, e cila rrethanë nuk është vlerësuar drejtë nga gjykata e 
shkallës së parë, dhe Gjykata e Apelit duke marrë parasysh se dënimi i shqiptuar me gjobë nuk është në 
përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit, Gjykata e Apelit 
e ndryshoj aktgjykimin lidhur me vendimin mbi dënimin ashtu siç është kërkuar në ankesën e Prokurorisë 
Themelore në Pejë, që ti shqiptohet dënimi më i  rëndë, i cili dënim i shqiptuar me gjobë pritet që i të 
parandaloj të akuzuarin në të ardhmen mos të kryejë vepra të tilla penale-preventiva individuale, e 
njëkohësisht të parandaloj, edhe të tjerët në kryerjen  veprave penale-preventiv e përgjithshme, si dhe të 
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shpreh gjykimin shoqëror, në ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit në respektimin e ligjit ,dhe të arrihet 
qëllimi i dënimit të paraparë si në nenin 38 të KPRK-së. 
  

 Prandaj, nga arsyet e përshkruara më lartë, u deshtë që aktgjykimi i gjykatës së shkallës të 
ndryshohet , ndërsa ankesa e Prokurorisë Themelore –DKR në Pejë, të aprovohet si e bazuar, e në pajtim 
me dispozitën e nenit 403  të KPP-së.  

 
     GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

                                            PAKR.nr.621/2019, të dt.16.01.2020 
 

 
 

             Procesmbajtësi,                Anëtarët e Kolegjit,                       Kryetari i Kolegji,  
            ____________                   ________________                       ________________  
             Sadik Kryeziu                    Fillim Skoro                                 Driton Muharremi  
                                                       ________________ 
                                                        Vaton Durgiti  
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


