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Numri i lëndës: 2019:111141 

Datë: 26.07.2021 

Numri i dokumentit:     02028532 

P.nr.648/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NЁ LIPJAN, nё përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm gjykues Selman Salihi, me pjesëmarrjen e procesmbajtëse Hanife Ibrahimi, 

duke vendosur nё çёshtjen penale, ndaj tё pandehurit M. D. nga Fushë Kosova, rr. ‘’H.T.’’ 

objekti model S. H-2, kati 2, nr.4, të cilin e akuzon PTH në Prishtinë, me aktakuzën saj 

PP/II.nr.3277/2014, të datës 21.09.2017, pёr shkak të veprës penale Falsifikimi i dokumenteve 

nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-sё, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik,  

me date 07.07.2021 morri dhe publikisht shpalli aktgjykimin, ndërsa me  datёn 22.07.2021,  

përpilon dhe merr kёtё: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 Ndaj tё pandehurit: M. D.  nga i ati Sh. dhe e ëma Sh., i lindur më datën data e lindjes..., 

në L., K. Obiliq, me vendbanim në Fushë Kosovë, rr ‘’H. T.” Objekti  model S. H-2, kati 2, nr 

4, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar ka 1 fëmijë i gjendjes së mesme ekonmike  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 02.02.2014, rreth orës 21:20, ne Aeroportin Ndërkombetar ‘’Adem Jashari”, në 

Prishtinë, i pandehuri M. D., me dije ka përdorur lejeqendrimin Kanadez Nr. numri..., si dokumet 

publik te vërtet edhe pse e ka ditur se eshte i falsifikuar, me te cilin ka tentuar te udhëtoj per ne 

Veronë (Itali) ashtu që, me rastin e kontrollimit te dokumenteve policit ia ka prezantuar 

Lejeqendrimin e lartëcekur e cila pas ekspertimit te dokumentacioneve nga Agjensia e Kosovës 

për Forenzik, është vërtetuar se, nuk i posedon tiparet e sigurisë sipas teknologjisë së prodhimit.- 

 

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

par.1 të KPRK-së, andaj, 

  

në bazë të dispozitave të nenit 1, 2, 3, 4, 7, 17, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 73, 76, të KPPRK-

së dhe nenit 398 par. 2 lidhur me  par. 1 të KPRK-së. 

 

 

 

 

GJ Y K O N 



 Numri i lëndës: 2019:111141 
 Datë: 26.07.2021 
 Numri i dokumentit: 02028532 
 

2 (4)  

   
2
0
1
9
:1
1
1
1
4
2

 

  

Me dënim me gjobë në shumë prej 250 ( dyqindepesëdhjetëeuro). i cili do të ekzekutohet 

pas plotëfuqishmëris së 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. 

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

paguaj shumën prej 20-€, si dhe shume prej 30€ në emër të kompenzimit të viktimav të krimit. 

 

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

 

DËNIM PLOTËSUES 

 

Konfiskohet Lejeqëndrimi Kanadez Nr. numri....  

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë sipas aktakuzes PP/II.Nr.3277/2014 të datës 21.09.2017,     tё 

pandehurin M. D., në drejtim të veprës penale Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 

lidhur me par. 1 të KPRK-sё. Ashtu që ka kërkuar që të njëjtin ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas 

ligjit . 

Ecuria procedurale: 

Ne shqyrtimin fillestar i akuzuari nuk e pranoi fajesin. Ne shqyrtimin e dytë te mbajtur me dt. 

21.09.2020 i pandehuri ka mbetur pran kundërshtimit të provave dhe kërkesës per hudhje te 

aktakuze. Gjykata me aktvendim k refuzuar kundërshtimin me shkrim te provave dhe kërkesën 

per hudhje te aktakuzës.  

Ne shqyrtimin gjyqësor te mbajtur me datën 05.07.2021, i pandehuri deklaron se nuk e ndien 

veten fajtor , nuk e pranon fajesin. 

Prokurorja e shtetit ne fjalën hyrse mbetet pranë aktakuzës duke i elaboruar provat që i jan 

bashkangjitur aktakuzës sa i përket veprës penale që thekson prokuroria se eshte vërtetuar 

gjendja faktike duke përmendur ekspertizën Forenzike te lëshuar nga Agjnesia e Forenike së 

Kosoves.  

Mbrojtësi i te pandehurit ne fjalën hyrëse deklaron: se prokuroria me aktakuzë eshte mbështetur 

vetëm ne nje prove me qka nuk mund te argumentohet se i mborjturi im e ka përdorur 

dokumentin si dokument te falsifikuar apo e ka falsifikuar vet ate dokument. 

Gjithashtu mbrojtja e thekson faktin se kallëzimi penal eshte pranuar nga prokuroria me date 

28.04.2014 ndersa aktvendimi nper fillimin e hetimeve e ka marrë me 14.03.2017 e që i bie 2 

vite e 10 muaj. Ashtu qe siq thekson mbrojtja kane kaluar 3 vite e 3 muaj nga data e kallëzimit 

penal e dere ne ngritjen e aktakuzës per cka eshte jasht cdo afati ligjor. 

I pandehuri ne fjalën hyrëse deklaron se mbrojtjen do ta paraqes ne heshtje. 

Ne fazën e paraqitjes se provave konstatohet nga gjykata se meqenëse nuk ka deshmitar te 

propozuar, lexohen provat dhe te dhënat penale te te pandehurit. Te cilat edhe kan qenë të  

propozuara per lexim si prova. Ashtu që ne kete rast eshte lexuar ne seance raporti i ekspertizës 

te lëshuar nga Agjensioni per Forenzik të Kosoves, procesverbali i marrjes ne pyetje të të 

dyshuarit te marr në Polici eshte shiquar poashtu lexuar lejeqendrimi kanades PA1082582 Që 

ishte objekt ekzaminimi dhe konstatimi nga ana e ekspertëve .kallzimin penal i datës 24.04.2014 

paraqitur nga policia. Raporti policor i falsifikimit. Gjykata përkatësisht gjyqtari i vetëm gjykues 

nuk e vlerësoi si të bazuar deklarimin e te pandehurit përkatësisht mbrojtësit qe i pandehuri te 

mbrohet ne heshtje. Megjithatë gjykata nuk u lëshua ne procedim te provave duke vlerësuar 

provat qe i janë bashkangjitur aktakuzës e qe janë ne përputhshmëri edhe me vet aktakuzën. 
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Nё fjalёn pёrfundimtare prokurorja e shtetit  ka deklaruar se  mbetet në tërësi pranë aktakuzues, 

të ushtruar kundër të pandehurit Milaim Dedinca, për veprën  penale Falsifikimi i dokumenteve 

nga neni 398 par. 2 lidhur me par. 1, të KPRK-së, se e njëjta aktakuze eshte ushtruar pran kësaj 

Gjykate pas sigurimit të ligjshëm të mjaftueshme e qe gjendet ne shkresat e lendes duke filluar 

ne raportin e ekspertimit i cili vërteton se dokumentin publik te cilin e ka përdorur i pandehuri 

pas ekspertimit nga Agjensioni te Kosoves per Forenzik dhe nga sektori per ekspertim të 

dokumenteve dhe te përshkrimeve se i njejti dokument nuk i plotëson tiparet e siguris sipas 

teknologjis se prodhimit me ç’rast ky dokument eshte vërtetuar se eshte tërësisht i falsifikuar. 

Gjithashtu është vërtetuar se i pandehuri ka falsifikuar dhe e ka përdorur per nevoja të tija me 

ellim qe te jetoj jashtë shtetit të Kosovës për në shtetin Kanade prandaj i propozon gjykatës ne 

te gjitha provat e vërtetuara ne kete Gjykate i pandehuri te shpallet fajtor për veprën penale të 

cilënpër veprën penale për të cilën akuzohet dhe pas vlerësimit të të gjitha rrethanave lehtësuese 

dhe rënduese të i shqiptoj një dëim sipas KPRK-së.  

Ne fjalën perfundimtare mbrojtësi i te pandehurit deklaron: edhe me tutje konsiderojmë se 

prokuroria asnjë provë të vetme nuk eshte vërtetuar dyshimi i bazuar se imbrojturi im ka kryer 

vepren penale qe i vihet ne barre. Mbrojtja konsideron se akti akuzues eshte ngitur jasht afatit 

ligjor eshte ne kundërshtim me dispozitat e kodit te procedurës penale edhe me konventën 

evropiane qe eshte inkorporuar n ekushtetuten e republikës se Kosoves. Mbrojtësi edhe nje herë 

i përsërit se prokuroria kallëzimin penal e ka paraqitur me dt. 28.04.2014 ndersa aktvendimin 

per fillimin e hetimeve me date 13.03.2017. ne fund i propozon gjykatës qe ta hudh aktin akuzues 

dhe ta pushoj procedurën penale ndaj të mbrojturit tim. 

I pandehuri ne fjalën perfundimtare deklaron se e mbështet deklaratën e mbrojtësit te tij të 

paraqitur ne fjalën perfundimtare. 

 Gjykata, duke vepruar sipas dispozitave ligjore dhe mbi bazën e administrimit te provave te 

analizimit te tyre secilën vec e vec dhe një nga një, duke i krahasuar ato. Vlerësoi dhe konstatoi 

se i pandehuri ka kryer vepren penale qe i vihet ne barre sipas aktakuzës. E gjith kjo e bazuar ne 

provat materiale siq eshte raporti i ekspertizës Forenzike mbi konstatimin e tipareve ekzaminuese 

të lejeqëndrimit kanadez qe e ka përdor ne momentin e kalimit te pikës kufitare ne Aeroportin 

Nderkombetar te Prishties. Poashtu edhe raportet policore qe i jan bashkangjitur aktakuzës pastaj 

kallëzimi penal dhe shkresat tjera te lendes sa i përket formësimit te elementeve esenciale te 

veprës penale. 

Gjykata sa i përket deklaratës se mbrojtësit te te pandehurit se i pandehuri me veprimet e tij nuk 

ka falsifikuar lejeqendrimin, mirëpo dispozita e nenit 398 par.2 lidhur me par. 1 shprehimisht e 

përshkruan dhe përcakton: ‘’...ose me dije përdor dokumentin e falsifikuar apo te ndyshuar si 

origjinal...!. andaj edhe mbi bazën e kësaj dhe përshkrimit faktik të aktakuzës se i pandehuri 

normalisht e ka prezentuar lejeqendrimin tani te falsifikuar tek autoritetet kufitare. Sa i përket 

pretendimeve te mbrojtësit afatet e paraqitjes se kallëzimit penal ne raport me ngritjen e 

aktakuzës.  

Gjykata ka marrë për bazë dhe konstaton se aktvendimi mbi fillimin e  hetimeve është konform 

afatit ligjor që ka ngritur prokuroria edhe aktakuzën. Ashtu që me dt. 13.03.2017 është marr 

aktvendimi per fillimn e hetimeve ndërsa aktakuza eshte ngritur me datën 21.09.2017. ashtu që 

kjo eshte ne kuadër te afatit ligjor te ngritjes se aktakuzës sipas nenit 159 par.2 ku eshte i 

përcaktuar afati prej 2 viteve. Nga pranimi i kallëzimit penal nga prokuroria i ber përmes policis. 

Gjykata konsideron se  prokuroria ka pas ne disponim kohen e zhvillimit te hetimeve, nga te cilat 

rrjedhin edhe veprimet procedurale te hetuesis përmes prokuroris. 

Andaj edhe mbi bazën e ketyre deklaratave, provave mbi bazën e fakteve u vërtetua gjendja 

faktike, ashtu që të pandehurin gjykata e shpalli fajtor per vepren qe i vihet ne barre sipas 

aktakuzës. 

Denimi i shqiptuar është në proporcion me rrezikshmerin e veprës penale.  
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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. 

Si rrethan lehtësuese gjykata vlerësoi sjelljet dhe cilesit, nga rrethanat personale te te pnadehurit, 

pas kryerjes se vepre penale, motivin e kryerjes se veprës penale gjë që gjykata konstaton se i 

pandehuri ka pas vetëm per qellim te udhëtoj duke menduar se mund ta kaloj kufitin dhe ate per 

qëllime familjare  për ne Veronë-Itali, i pandehuri duke vepruar ne menyre te ndërgjegjshme gjat 

mbajtjes se seancave por edhe në bashkëpunim te vazhdueshëm me autoritetet policore fillimisht 

te aeroportit ndërkombëtar. Eshte përpjekur, pas kryerjes se veprës penale ti minimizoj se paku 

pasojat e veprespenale edhe pse i njejti nuk e ndien veten fajtor, por qe krijon indje te gjykata se 

i njejti nuk e përsërit vepren penale siq nuk e ka përsëritur. 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 kete gjykata konstaton se eshte 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 qe te shmangen dhe te mos 

inkriminohen ne 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINE-DEGA NË LIPJAN. 

P.nr. 648.17 me datën 22.07.2021 

 

 

 

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.   

 


