
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  - DEGA E GJYKATËS LIPJAN 
 

 

1 (3)  

   
2
0
1
9
:1
2
2
5
4
3

 

Numri i lëndës: 2019:122542 

Datë: 26.07.2021 

Numri i dokumentit:     02029715 

P.nr.344/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej gjyqtarit 

të vetëm gjykues Selman Salihi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëses, Hanife Ibrahimi, duke 

vendosur nё çёshtjen penale, ndaj tё pandehurit L. J., nga fshati R., K. Viti, të cilin e akuzon 

PTH në Prishtinë, me aktakuzën PP.II.nr.4183/17, të datës 04.06.2018, pёr veprën penale 

Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-sё, pas përfundimit të 

shqyrtimit fillestar publik të datës 23.07.2021, morri dhe publikisht shpalli këtë : 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj tё pandehurit: L. J., nga i ati E. dhe e ëma Z., i lindur më datën data e lindjes..., në B., K. 

Viti, me vendbanim në Fshatin R., Viti, me numër personal, numri..., shqipëtar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

 

Ë SH T Ë    F A J T O R 

S E P S E  

 

Me datë 13.05.2017, rreth orës 10:15, në Aeroportin Ndërkombëtar ‘’Adem Jashari’’, në 

Prishtinë, i pandehuri L. J. ka tentuar që të udhëtoi për në Gjenevë, i cili me të arritur në sektorin 

e kontrollit, të pikës kufitar, gjatë kontrollit të dokumenteve te udhëtimit dhe udhëtarëve nga 

policia, është konstatuar se i pandehuri, sipas kërkesës së zyrtarit policor ua prezanton 

dokumentin dhe atë Kartë Identitetit të Italisë, me Nr. AY numri..., e cila sekuestrohet pas 

dyshimit se mund të jetë e falsifikuara, ku pas ekzaminimit dhe ekspertizës vërtetohet se 

dokumenti-Kartë Identiteti i Italisë, me Nr. AY numri..., e lartëpërmendur e cila ishte falsifikuar 

në atë mënyrë ka ndërhyrje në numrin serik. 

 

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

par.1 të KPRK-së.   

  

 

 

në bazë të dispozitave të nenit 1, 2, 3, 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 73, 76, të KPPRK-së dhe nenit 

398 par. 2 lidhur me  par. 1 të KPRK-së. 
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GJ Y K O N 

  

Me dënim me gjobë në shumë prej 300 Euro, ( treqindeuro). i cili do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmëris se këtij aktgjykimi.  

Në rastë se dënimi nuk realizohet as me detyrim konform nenit 46 të KPRK-së, se gjykata 

dënimin me gjobë do ta zëvendësoj konform nenit 46 par.3 ashtu që për gjdo dite të dënimit do 

të llogaritet  20€  për 1 (një) dite burg. 

 

Konform nenit 69 të KPRK-së,të pandehurit i shqiptohet: 

 

DËNIM PLOTËSUES 

 

Konfiskohet Karta e identitetit Italiane NR. AY numri..., e falsifikuar. 

 

OBLIGOHET i pandehuri që kësaj gjykate, në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të ia 

paguaj shumën prej 20 € dhe për kompensimin e viktimave të krimit ti paguaj shumën prej 30 € 

këto në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë sipas aktakuzes PP.II.nr.4183/2017 të datës 

04.06.2018 e ka akuzuar tё pandehurin L. J., në drejtim të veprës penale Falsifikimi i 

dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par. 1 të KPRK-sё.  

Ecuria procedurale: 

Në shqyrtimin fillestar publik i pandehuri  deklaron: e ndij veten fajtor e pranoj fajsin me 

vullnetin tim pa presion, jam i bindur për pasojat e pranimit të fajsis nuk e kundërshtoj aktakuzën, 

është hera e parë që më ka ndodhur kjo kam pas për qëllim te udhëtoj për ne Itali dhe kam 

menduar se dokumenti Italian është i vlefshëm. Më vjen keq që jam në Gjykat për këtë dhe jam 

i penduar tani punoj për familje asnjëherë nuk e kam përsëritur këtë vepër e as një vepër tjetër 

penal. Për momentin jam i papunë sepse tani më kanë kthyer nga Zvicrra. 

Prokurori i shtetit deklaron: pajtohem me pranimin e fajsis, pranimi i fajsis është bërë 

konform dispozitave ligjore dhe në përputhje me gjendjen faktike e përshkruar në aktakuzë dhe 

i propozoj Gjykatës që të njëjtin ta shpalli fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. 

         Gjyqtari i vetëm gjykues pasi që konstaton se i pandehuri e ka kuptur aktakuzën dhe  

benefitet dhe pasojat e pranimit të fajsis, cili pranim i fajësisë është bërë në mënyrë të 

vullnetshme nga i pandehuri dhe mbështetet në faktet e çështjes që i përmban aktakuza dhe se 

aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore e as gabime faktike. Konform nenit 248 të 

KPPRK-së. Andaj gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të pandehurit, për veprën penale tё 

pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. dhe bazuar edhe në shkresat e lëndes, përkatësisht 

provat mbi faktet e prezentuara nga prokuroria gjykata vlerësoi dhe ia fali besimin deklaratës se 

prokurorit te shtetit por edhe të të panehurit mbi pranimin e fajsis. Ashtu që me këtë u bazua në 

ekspertizën mbi ekzaminimin Forenzik nga tiparet e analizave te dokumentit Italian i cili është 

falsifikuar. Kështu që me kete u vërtetua gjendja faktike ne menyre te plotë dhe bindëse. Sipas  

qmuarjes se lire te provave shpalli fajtor të pandehurin dhe i shqiptoi dënimin me gjobë si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Denimi i shqiptuar eshte ne proporcion me rrezikshmerin e veprës penale.  
Me rastin e caktimit te llojit dhe lartesis se dënimit gjyakta pati parasyshë rrethanat 
lehtësuese dhe renduese te parapara m enenin 73 te KPRK-së. 
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Si rrethan lehtësuese gjykata vlerësoi sjelljet dhe cilesit, nga rrethanat personale te te pnadehurit, 

pas kryerjes se vepre penale, e veçanërisht pranimin e fajsis. Poashtu gjykata nuk ka ndonjë 

evidenc penale per te pandehurin ne te kaluarën nga shkresat e lendes. Ndërsa, si rrethanat 

renduese gjykata i vlerësoi dhe konstatoi sigurin publike dhe sigurin e qarkullimit dhe lëvizjes 

se lire gjate pikëkalimit ne pikat kufitare te kalimit te lire te qytetarëve ne menyre te ligjshme 

dhe me dokumente te ligjshme ashtu që ne kete rast objekt mbrojts i veprës penale eshte pikërisht 

siguria juridiko-publike e qytetarëve si dhe siguria e institucioneve përkatësisht zyrtarëve 

kompetent policor dhe doganor ne pikëkalimet kufitare ne zbatimin e ligjit.   

Me këtë gjykata konstaton se është arritur qëllimi i dënimit konform nenit 41 te KPRK-së ne 

parandalimin përkatësisht preventiven e personave qe ti shmangen veprimeve te tilla te 

kundërligjshme e ne kete rast te te pandehurit dhe të tjerëve që të shmangen dhe te mos 

inkriminohen në vepra penale. Qëllimi i dënimit konsiston edhe ne faktin e rehabilitimit dhe 

risocializimit pas kryerjes se veprës penale. 

Vendimi për paushallin gjyqësor u bazua në nenin 450 par.1 dhe2 nënpar.6 të KPRK-së,   

vendimi mbi shpenzimet e Financimit të Kompenzimit të Viktimave të Krimit bazohet në nenin 

39 par. 3 pika 3.1 te Ligjit për Kompenzimin e Viktimave të Krimit. 

rastin e caktimit te llojit dhe lartesis se dënimit gjyakta pati parasyshë rrethanat lehtësuese dhe  

 

Nga arsyet e cekura më lartë  u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE-DEGA NË LIPJAN. 

P.nr. 344/18 me datën 23.07.2021 

 

Sekretarja juridike                          GJYQTARI  

    Hanife Ibrahimi                                                                    Selman Salihi 

                                               

 

UDHЁZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa, në afat prej 15 dite nga 

dita e dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


