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Numri i lëndës: 2019:199759 

Datë: 11.05.2022 

Numri i dokumentit:     02997927 

 

                                                                                                                 Pml.nr.164/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin e përbërë nga gjyqtaret: Mejreme 

Memaj, kryetare e kolegjit, Valdete Daka dhe Nebojsha Boriçiq, anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtorit profesional, Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të dënuarit B.K. nga 

Gj., për shkak të veprës penale në vazhdim falsifikimi i dokumentit zyrtar nga nenin 427 par.1 

lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), duke vendosur sipas 

kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit së të dënuarit, ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.185/2019 datë 

01.12.2021 dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti për Krime 

të Rënda PAKR.nr.48/2022 datë 21.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 5 maj 2022, 

morri ketë: 

 

A K T GJ Y K I M 

        Refuzohet si e pabazuar, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit 

B.K., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.185/2019 të datës 01.12.2021 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti për Krime të Rënda PAKR.nr.48/2022 të datës 21.02.2022. 

 

A  r s y e t i m 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan - Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.185/2019 të datës 01.12.2021, i dënuari B.K. është shpallur fajtor për shkak të veprës 

penale në vazhdim falsifikimi i dokumentit zyrtar nga nenin 427 par.1 lidhur me nenin 77 

paragrafi 1.2, 1.4 dhe 1.5 të KPRK, dhe është gjykuar me dënim burgim në kohëzgjatje prej 180 

(njëqindetetëdhjetë) ditë i cili dënim me pëlqim të akuzuarit në kuptim të nenit 44 të KPRK i 

është zëvendësuar në shumë prej 5000 (pesëmijë) €, të cilën shumë duhet ta paguaj në tre këste 

të barabarta për tre muaj, duke filluar nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. E nëse i dënuari 
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nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 250 ditë (dyqindepesëdhjetë) ditë, të cilit duhet ta mbaj në afat 

prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

Të dënuarit Bekimi Korça i është shqiptuar dënimi plotësuese, ndalimi i ushtrimit të funksioneve 

në administratën publike ose në shërbimin publik prej dy viteve pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit. I dënuari është i obliguar që të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në 

emër të paushallit gjyqësore shumen prej 50 €, ndërsa në emër të fondit për kompensimin e 

viktimave të krimit, shumen prej 50 €, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, e nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

        Në procedure ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti për Krime të Rënda, 

me aktgjykimin PAKR.nr.48/2022 e datës 21.02.2022, ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e 

mbrojtësit, ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e ka vërtetuar.  

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit B.K., avokati Hamdi Jashari nga Gjilani, por pa e theksuar se për cilat baza është 

paraqitur kjo kërkesë, ndërsa i ka propozuar Gjykatës Supreme të Kosovës që aktgjykimet e 

atakuar t’i anuloj dhe çështjen ta kthej në rivendosje, në gjykatën e shkallës së parë.  

        Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.103/2022 e datës 26.04.2022, 

ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtën e ligjshmërisë e ushtruar nga 

mbrojtësi i të dënuarit. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegji shqyrtoi shkresat e çështjes penale, në 

kuptim të dispozitës së nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve që dalin nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë gjeti se: 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

        Në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi i të dënuarit B.K., në tërësi i referohet 

gjendjes faktike duke elaboruar provat materiale të administruara, deklaratat të dëshmitareve si 

dhe vlerësimit të të njëjtave, pretendime këto të cilat nuk mund të jenë bazë për ketë mjetë të 

jashtëzakonshme juridik, e konform dispozitës së nenit 432 par.2 të KPPK-së. Megjithatë, edhe 

pse në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, aktgjykimet nuk janë atakuar sa i përket shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga referati i kërkesës mund të konsiderohet se e 

njëjta i referohet shkeljeve esenciale nga nenin 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, duke 

konsideruar se në aktgjykim nuk janë dhënë arsyet lidhur me faktet vendimtare dhe për çfarë 

arsye i merr si të provuara ose të pa provuara këto fakte. 

        Gjykata Supreme  e Kosovës duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa e mbrojtësit si dhe 

duke u bazuar në shkresat e çështjes gjen se aktgjykimet e kundërshtuar nuk janë të përfshira me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale ashtu siç pretendohet. Të dy aktgjykimet 

janë të qarta, të kuptueshme dhe janë në harmoni me vetveten dhe arsyetimin si dhe mbështeten 

në provat e administruara dhe të vlerësuara, dhe në të janë paraqitur në mënyrë të qartë se cilat 

fakte dhe për çfarë arsye merren si të provuara ose si të pa provuara. Në arsyetim të aktgjykimit 

janë dhënë arse të duhura faktike dhe konkludimet e qarat për të gjitha faktet relevante lidhur me 

fajësinë e të dënuarit. Edhe në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë janë dhënë arsye lidhur 
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mbi të gjitha pretendimet si dhe janë vlerësuara të njëjtat dhe janë dhënë arsye ligjore e të cilat 

si të drejta  i aprovon edhe kjo gjykatë. 

        Kështu nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor nga deklarata e dëshmitarit N.H., 

i cili kishte punuar në cilësinë e menaxherit të zyrës së tatimit në pronë, ndërsa në tre mujorin e 

fundit si ushtrues i Drejtorit të Drejtorisë Për Buxhet dhe Financa të komunës së Gjilanit, 

vërtetohet se i dënuari B.K. kishte punuar në dhënien e vërtetimeve për pagesën e tatimit në 

pronë për regjistrimin e automjeteve si dhe për regjistrimin e pronave dhe se i njëjti ka mundur 

të hyj në sistem dhe të vërtetoi se a e kanë palët të paguar tatimin në pronë. Po ashtu, i njëjti 

dëshmitar ka dëshmuar se vërtetimet, sipas rregullit nuk kanë mundur t’i lëshohen personave të 

cilët nuk i kanë kryer obligimet. Nga deklarata e dëshmitarëve G.A., A.B., Xh.K. dhe E.M. është 

vërtetua se edhe pse nuk e kishin paguar tatimin në pronë, të njëjti të kishin arritur të regjistronin 

automjetet e nëpërmjet të agjentëve të Kompanive të Sigurimit. Ndërsa nga deklarata e 

dëshmitarit A.Xh., vërtetohet se të dënuarin e kishte fqinj dhe se me rastin e marrjes së vërtetimit 

të pagesës së tatimit në pronë, i dënuari i kishte thënë se 50 € mjaftojnë, edhe pse i njëjti kishte 

një shumë më të madhe për të pagur. I njëjti pasi që ia kishte dhënë 50 € të dënuarit, e kishte 

marr vërtetimin dhe e kishte regjistruar automjetin. Vërtetimin e tatimit mbi pronë të cilin e 

kishte marr nuk i kishte shënimet e sakta. Edhe nga deklarata e dëshmitareve Rr.M. dhe E.H. të 

cilët kanë punuar si agjent të sigurimeve vërtetohet se të njëjti kishin marrë vërtetime mbi tatimin 

mbi pronë dhe i kishin regjistruar automjetet e klientëve të tyre edhe pse në këto vërtetime nuk 

figuronin shënimet e sakta të palëve.  

        Nga këto prova të cilat janë administruara në shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se i dënuari 

duke falsifikuar dokumentet zyrtare, vërtetimet për kryerjen e obligimeve tatimore, të personave 

të ndryshëm kishte futur të dhënat e pa vërteta e me qellim që palët t’iu iknin pagesës së tatimit 

në pronë, e që i bënë pretendimet e mbrojtësit të pa bazuara. 

        Kjo gjykatë gjen se në gjendjen drejtë të vërtetuar faktike, drejt është zbatuar ligji penal kur 

i dënuari është shpallur fajtor për shkak të veprës penale në vazhdim falsifikim i dokumentit 

zyrtar nga nenin 427 par.1 lidhur me nenin 77 të KPRK, meqenëse në veprimet e të njëjti 

formohen elementet qenësore të kësaj vepre penale. 

        Nga të gjitha këto që u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e duke u 

bazuar në dispozitën e nenit 437 të KPPK-së. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

Pml.nr.164/2022, më 5 maj 2022 

 

  Procesmbajtësi,                                                                             Kryetare e kolegjit,  

    Bujar Balaj                                                                                     Mejreme Memaj 

 


