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Numri i lëndës: 2019:273032 

Datë: 30.12.2020 

Numri i dokumentit:     01381923 

P.nr.651/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN, në përbërje prej 

gjyqtarit të vetëm Avdirrahman Gashi, me pjesëmarrjen e sekretares juridike, Nexhmije Ahmeti, 

duke vendosur në lëndën penale kundër të pandehurve B. S. nga Prishtina dhe Sh. V. nga 

Prishtina, të cilët i akuzon Prokuroria Themelore në Prishtinë, me aktakuzën e saj 

PP/II.nr.4076/19 të dt.08.11.2019, për shkak të veprës penale secili veq e veq  kanë kryer vepren 

penale Falsifikim i dokumentit 390 par.2  lidhur me par.1 të KPRK-së, në shqyrtim fillestar 

publik, të mbajtur me dt.28.12.2020, në prani të përfaqësuesit të PTH-së, prokurorës Rukije 

Sheshivari, të pandehurve, me të njëjtën ditë, merr dhe publikisht shpall këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

Ndaj tё pandehurve: 

  1.B. S., nga i ati A., i lindur më data e lindjes..., në M. K. Prishtinë, me vendbanim ne 

Prishtinë rr. “H. P.” V., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i padënuar, mbrohet 

në liri.  

 2.Sh. V., nga i ati B., i lindur më data e lindjes..., në Prishtinë ku edhe banon në rr. “H. 

P.” V., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i padënuar, mbrohet në liri.  

 

J A N Ë    F A J T O R Ë  

 

  Sepse: 

Me datë 09.08.2019, ne Airoportin Nderkombetar të Prishtinës “A. J.” në Prishtinë; 

1.I pandehuri B. S. me dije ka perdorur dokumentin publik të falsifikuar-leje qëndrimin 

Francez me nr. data e lindjes..., ndersa,  

 

2.I pandehuri Sh. V. ka perdorur dokumentin publik te falsifikuar-leje qëndrimin Francez 

me nr.2 numri..., të cilat dokumente pas kontrollit te dokumenteve nga policia e Kosovës jnë 

konfiskuar, dhe sipas raportiti te ekspertizes me nr.2019-YA-0125 dhe 2019-YA-0125, 

“dokumenti i dëshmisë 1”, ka rezultuar me konstatimin se janë falsifikim i plotë, 

-me këtë secili veq e veq  kanë kryer vepren penale Falsifikim i dokumentit 390 par.2 e 

lidhur me par.1 të KPRK-së.  
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Andaj gjykata, në konform  dispozitave të neneve, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 43, 

69 dhe nenit  390 par.2 lidhur me par.1 tё KPRK-së si dhe dispozitave të nenit 365 të KPPK-së, 

tё pandehurit i gjykon me: 

 

DЁNIM ME GJOBË 

 

Të pandehurin B. S. e gjykon me dënim me gjobë në shumë prej 200.-€ (dyqindëeuro), 

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.-€.  

Të pandehurin Sh. V. e gjykon me dënim me gjobë në shumë prej 200.-€ (dyqindëeuro), 

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.-€.  

Dokumentet e falsifikuara leje qëndrimi Francez me nr. numri... ne emër te B. S. dhe leje 

qëndrimi Franzes ne emër te Sh. V., nr.2 numri..., KONFISKOHEN.  

DETYROHEN të pandehurit që secili veq e veq kёsaj gjykate t’ia paguajnё, 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.4076/19  të 

dt.08.11.2019, i  ka akuzuar të pandehurit B. S. nga Prishtina dhe Sh. V. nga Prishtina,  për shkak 

se secili veq e veq kanë kryer vepren penale Falsifikim i dokumentit 390 par.2 e lidhur me par.1  

të KPRK-së. 

 Në shqyrtimin fillestar prokurorja e shtetit me rastin e pranimit te fajsisë nga ana e te 

pandehurve ka deklaruar se pajtohet me pranimin e fajsisë nga ana e te pandehurve per vepren 

penale per te cilen akuzohen pasi qe pranimi i  fajsisë eshte bere ne menyre vullnetare dhe ne 

pajtim me dispozitat e KPPK-së, andaj i ka propozuar gjykates qe pranimi i fajsisë  te aprovohet 

si i bazuar dhe te pandehurit t’i shpallë fajtor për vepren penale per te cilën akuzohen. 

            I pandehuri i parë në shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e ndien veten fajtor për  veprën 

penale për të cilën akuzohet dhe njëherit ka shtuar se ndihet i penduar për atë që e ka bërë, eshte 

i moshes se re dhe eshte hera e parë qe ka rene ndesh me ligjin andaj e ka lutur gjykaten qe t’i 

shqiptoi nje denim sa me te butë.  

 I pandehuri i dytë ne shqyrtimin fillestar ka deklaruar se e ndien veten fajtor pr vepren 

penale per te cilën akuzohet dhe njëherit ka shtuar se eshte hera e parë qe ka renë ndesh me ligjin, 

eshte i moshes së re, i pa punë, i ka premtuar gjykates se nuk do të perseritë sjellje të tilla, si dhe 

e ka lutur gjykaten qe t’i shqiptoi një dënim sa më të butë. 

Gjyqtari i vetëm gjykues pasi që bindet se të pandehurit e kanë kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë vullnetare dhe pranimi i 

fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që i përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përfshinë 

asnjë shkelje të qartë ligjore e as gabime faktike, për ketë gjykata konformë nenit 248 të KPPRK-

së, gjykata e pranoi pranimin e fajësisë të t’pandehurve, për vepren penale secili veq e veq kanë 

kryer vepren penale Falsifikim i dokumentit 390 par.2 e lidhur me par.1 të KPRK-së. 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese pёr tё pandehurin e pare  konform nenit 69 të KPRK-së, ashtu 

qё si rrethana lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen e mёparёshme tё kryerёsit pra fakti se i njëjti 

pёr herё tё parë ka rënë ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes së veprës penale pra faktin se është 
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penduar për vepren e kryer dhe kësaj gjykate i ka premtuar se në të ardhmen nuk do të pёrsёrisë 

sjellje të tilla,  rrethanat personale dhe  familjare pra faktin se i njejti eshte i moshes se re dhe 

mbajtës i familje, është i papunë, e veqanarisht pranimin e fajësisë ndërsa si rrethana rënduese 

gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale pra faktin se і njëjti në kohen e kryerjes se vepres 

penale ka qenë і aftë ti kuptoi sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese dhe duke marr për bazë 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të njëjtit 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. 

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

rrethanat lehtësuese dhe rënduese pёr tё pandehurin e dytë  konform nenit 69 të KPRK-së, ashtu 

qё si rrethana lehtёsuese gjykata vlerёsoi sjelljen e mёparёshme tё kryerёsit pra fakti se i njëjti 

pёr herё tё parë ka rënë ndesh me ligjin, sjelljen pas kryerjes së veprës penale pra faktin se është 

penduar për vepren e kryer dhe kësaj gjykate i ka premtuar se në të ardhmen nuk do të pёrsёrisë 

sjellje të tilla,  rrethanat personale dhe  familjare pra faktin se i njejti eshte i moshes se re dhe se 

është i papunë, e veqanarisht pranimin e fajësisë ndërsa si rrethana rënduese gjykata vlerësoi 

shkallen e përgjegjësisë penale pra faktin se і njëjti në kohen e kryerjes se vepres penale ka qenë 

і aftë ti kuptoi sjelljet dhe veprimet e veta inkriminuese dhe duke marr për bazë shkallën e 

rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të njëjtit 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. 

           Vendimi për shpenzime e procedurës penale dhe atë për paushallin gjyqësor u bazua në 

nenin 450 par.2 pika.6 të KPPK-së, ndërsa shuma për pagesën në Fondin e Viktimave u bazua 

në nenin 39 të Ligjit për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit. 

 Vendimi për kërkesën pasurore juridike u bazua në nenin 463 të KPPK-së. 

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

            GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN. 

P.nr.651/19 me dt.28.12.2020 

Sekretarja juridike                                                                           GJYQTARI 

            Nexhmije Ahmeti                                                                        Avdirrahman Gashi   

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, ne afat prej 15 

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

kësaj gjykate. 
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