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Numri i lëndës: 2019:192056 

Datë: 30.06.2020 

Numri i dokumentit:     00997626 

                                                                               P.nr.482/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

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

të vetëm gjykues Selman Salihu, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Hanife Ibrahimi, duke 

vendosur nё çёshtjen penale, ndaj tё pandehurit A. B. nga fsh.M. K.Ferizaj, të cilin e akuzon 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën saj PP/II.nr.3307/2019, tё dt. 30.08.2019, pёr 

shkak tё veprës penale Falsifikim i dokumentit nga neni 390 par. 1 të KPRK-së, nё shqyrtimin 

fillestar publik, tё mbajtur me dt.24.06.2020, nё prani tё përfaqësuesit tё PTH-sё, prokurorit 

Fatmir Behrami, të pandehurit dhe mbrojtësit të tij Ramadan Sylejmani avokat nga Ferizaj, 

ndërsa me dt.29.06.2020 merr dhe publikisht shpallë këtë: 

A K T G J Y K I M 

Ndaj tё pandehurit: 

A. B., nga i ati N., e ëma A., e gjinisë S., i lindur më data e lindjes...në Prishtinë, me vendbanim 

në fsh.M. K.Ferizaj, me nr.personal numri..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, mbrohet 

në liri. 

Ë SH T Ë  F A J T O R 

Sepse: 

Me datë 03.05.2019, rreth ores 20:00h, i pandehuri A. B. në Aeroportin Ndërkombëtar të 

Prishtinës “ Adem Jashari”, në Prishtinë, derisa i pandehuri ka tentuar të kaloj zonën kufitare, 

për të udhëtuar në relacionin Prishtinë-Mynhen të Gjermanisë, gjatë kontrollimit të dokumentit 

për të shkuar, tek Policia Kufitare, ka prezantuar Pasaportën e Republikës së Kosovës, me 

nr.numri... Shtetit të Kosovës, ku kishte të vendosur vizën Italiane me nr.serik numri..., i cili pas 

ekzaminimit laboratorik, është konstatuar tërësisht i falsifikuar.  

-Me këtë ka kryer veprën penale Falsifikim i dokumentit, nga neni 390 par.1 të KPRK-së. 

Andaj gjykata në bazë të neneve, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 20, 21, 38, 39, 40, 43, 59, 69 dhe nenit 390 

par. 1 të KPRK-së, të pandehurin e gjykon me: 
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DЁNIM ME GJOBË 

Me dënim me gjobë në shumë prej 200.-€ (dyqindeuro), të cilin dënim i pandehuri detyrohet ta 

paguaj në afat prej 15 dite, nga dita e plotëfuqishmërisë së aktgjykimit, në të kundërtën dënimi 

me gjobë, konform nenit 43 par. 3 të KPRK-së, do të zëvendësohet me dёnim me burgim, ku 

për një ditë burgu do ti llogaritet shuma prej 20.-€. 

Konfomë nenit 62  par. 1 dhe 2 nën par. 6 të KPRK-së, si dhe nenit 115 të KPPK-së, të pandehurit 

gjykata і shqipton: 

DЁNIM PLOTЁSUES 

         І  KONFISKOHET Pasaporta e Republikës së Kosovës me nr. numri... ku është e 

vendosur edhe viza Italiane me nr.serik numri.... 

DETYROHET i pandehuri që kёsaj gjykate t’ia paguajё, shumën prej 20.-€, pёr paushall 

gjyqёsor, si dhe shumën prej 30.-€, nё Fondin e Mbrojtjёs sё Viktimave, 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, me aktakuzën e saj PP/II.nr.3307/2019, tё dt. 30.08.2019, e 

ka akuzuar të pandehurin A. B. nga fsh.M. K.Ferizaj, për shkak të veprës penale Falsifikim i 

dokumentit nga neni 390 par.1 të KPRK-së. 

Prokurori i shtetit në shqyrtimin fillestar, është pajtuar me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit Arton Berisha konform nenit 248 të KPRK-së, si dhe ka shtuar se pranimi është bërë 

në mënyrë vullnetare pa presion. 

I pandehuri nё shqyrtimin fillestar deklaron: se e ndien veten fajtor dhe e pranon fajsinë me 

vullnetin e tij pa presion me vetëdije të plotë dhe se është i bindur për pasojat e pranimit të 

fajësisë, gjithashtu nuk e kundërshton aktakuzën. Nuk e ka përdor këtë vizë Italiane pasi që nuk 

e kishte ditur se është falsifikuar me qëllim për të shkuar në Gjermani për të punuar, por si do që 

të jetë i ka premtuar gjykatës se nuk ka për të pësërtitur një vepër tjetër penale dhe se kjo është 

hera e parë në gjykatë. 

Mbrojtësi i të pandehurit në shqyrtimin fillestar deklaron: pasi që klienti i tij e ka bërë pranimin 

e fajësisë i ka propozuar gjykatës që në këto rrethana të ketë parasysh dhe të pranohet pranimi i 

fajësisë nga ana e të akuzuarit pasi që i akuzuari nuk e kishte ditur se viza është e falsifikuar, 

pasi që personi tjetër i kishte garantuar se gjithqka është në rregull dhe paraprakisht e kishte 

bindur se viza është në rregull dhe mund të udhëtoj për në shtetin e Gjermanisë, i akuzuari duke 

qenë i bindur se viza është në rregull ja ka paguar personit E. R. fillimisht shumën 700.-€ në dorë 

dhe pastaj 350.-€ për të cilen shumë tani është duke paguar kredi. Më tutje ka shtuar se pasi në 

Aeroportin e Prishtinës është zbuluar se viza është e falsifikuar i akuzuari e ka lajmëruar atë ditë 

qe është ndal nga policia personin e dyshuar mirëpo i njejti nuk është lajmëruar dhe e ka kuptuar 

se ai kishte qenë mashtrues jo vetëm në rastin e tij por edhe në rastet tjera, gjithashtu i akuzuari 

mbas rastit të ndodhur ka tentuar që ti merr të hollat që ia kishte dhënë personit por i njejti nuk j 

aka kthyer asnjëherë dhe se tani nuk e di as ku gjendet me vendbanim ai. Andaj duke pasur 
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parasysh se i akuzuari është  i moshes së re, ka gjendje të dobët ekonomike, nuk ka kryer 

asnjëherë vepër tjetër penale, dhe motivi i vetëm për të dal jashtë shtetit ishte për të punuar, 

gjykatës i ka propozuar që në pajtim me nenin 69, nenin 70, 71 par.1 nënpar.1.2 dhe nenit 72 

par.1 nenpar.8 të KPRK-së i ka propozuar gjykatës që të akuzuarit ti shqiptoi një denim duke 

marrë parasysh kufijt e zbutjës së dënimit. 

 Gjyqtari i vetëm gjykues, pasi bindet se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajit, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të vullnetshme, pranimi i fajit mbështet në faktet 

e çështjes qё i përmban aktakuza, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose 

gabime faktike, konform nenit 244 të KPPK së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të 

pandehurit, për veprën penale tё pёrshkruar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi.  

Me rastin e caktimit të llojit dhe tё lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese pёr tё pandehurin konform nenit 69 të KPRK-së, ashtu qё si rrethana 

lehtёsuese gjykata vlerёsoi pranimin e fajësisë, sjelljen pas kryerjes së veprës penale pra faktin 

se është penduar dhe kësaj gjykate i ka premtuar se në të ardhmen nuk do ta pёrsёrisë veprёn 

penale, rrethanat personale e familjare pasi që i njejti është mbajtës i familjes 5 antarëshe, e ka 

gjendjen e dobët ekonomike, është i moshes së re, se këtë vizë i’a ka dhënë një person E. R. dhe 

për të njejtën nuk ishte në dijeni se ishte e falsifikuar deri sa kishte shkuar në Aeroportin e 

Prishtinës dhe aty e kishte kuptuar se pasaporta ishte e falsifikuar, pastaj gjykata ka vlerësuar se 

nuk ka ekzistuar një motiv për të anashkaluar apo në një mënyrë për t’u fshehur dhe shmangur 

autoriteteve policore në kufi të policisë kufitare, mirëpo gjykata e vlerëson se nuk ka ekzistuar 

një motiv i till se i akuzuari ka pasur për qëllim vetëm të udhëtojë me të në këtë rast në Gjermani 

sado që e merr motivin si rrethanë lehtësuese, gjykata poashtu vlerëson se i akuzuari është dashtë 

dhe ka mundur të dij se pasaporta konretisht viza Italiane merret permes aplikimit në ambasadën 

Italiane,  dhe natyrisht me këtë e ka përdorur dokumentin e falsifikuar, ndërsa si rrethana 

rënduese gjykata vlerësoi peshen e veprës penale dhe se kjo vepër penale është kryer nga dashja 

eventuale dhe objekti mbrojtës i veprës penale e që në këtë rast është siguria publike dhe juridike 

e qarkullimit të qytetarëve me dokumente legjitimuese të rregullta të udhetimit pra faktin se i 

njëjti ka qenë i aftë ti kuptoi sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese dhe duke marr për bazë 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të njëjtës i shqiptoi dënimin e paraparë si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi,duke qenë e bindur se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi 

i dënimit konform nenit 38 të KPRK-së, duke pas efekt pozitiv tek i akuzuari dhe të tjerët që në 

të ardhmen t’i shmangen veprimeve të kundërligjshme që qojnë në drejtim të inkriminimit të 

veprave penale të ngrisin vetëdijen shoqërore dhe të bëjnë gjykimin shoqëror ndaj veprimeve të 

tillasi dhe qëllim i dënimit të ketë ndikim në rehabilitimin dhe risocializim e te pandehurit në 

rrethana shoqërore. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale bazohet në nenin 450 par. 2, pika 2.6 të KPPK-sё, 

ndërsa vendimi mbi shpenzimet e Financimit tё Kompensimit tё Viktimave tё Krimit bazohet në 

nenin 39 par. 3 pika 3.1 tё Ligjit pёr Kompensimin e Viktimave tё Krimit. 

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

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:192056 
 Datë: 30.06.2020 
 Numri i dokumentit: 00997626 
 

4 (4)  

   
20
19
:1
92
05
7 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINЁ-DEGA NË LIPJAN. 

P.n.482/19  me dt.29.06.2020 

Sekretarja juridike                GJYQTARI 

Hanife Ibrahmi        Selman Salihu 

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. 

 


