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                             P.nr.3593/2015                

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari Agim Kuçi, me zyrtaren ligjore 
Ibadete Syla, në çështjen penale ndaj të pandehurit D.I.SH. nga fshati SH., Komuna e L., për shkak të veprës 
penale Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par 1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës se Prokurorisë 
Themelore në Prishtinë/Departamenti i Përgjithshëm, me shenjën, PP.II.nr.4977/15, të datës, 4.11.2015, të 
cilën e përfaqësonte Prokurori i Shtetit Remzush Latifi,  pas mbajtjes se shqyrtimit fillestar dhe publik, me datë, 
26.11.2018, në të cilin shqyrtim ishte i pranishëm edhe i pandehuri D.SH., me dt.27.11.2018, mori dhe 
publikisht shpalli, ndërsa me dt.3.12.2018, e përpiloi me shkrim këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari D.SH., nga babai I. dhe nëna XH., mbiemri i vajzërisë V., data e lindjes..., me vendbanim në fshatin 
SH., Komuna e L., me nr.personal..., ka të kryer shkollën e mesme,  i pa martuar, i pa punë, i gjendjes së 
mesme ekonomike, i pa dënuar më parë, Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, 
 

ËSHTË FAJTOR 
Sepse, 
Me dt.1.5.2015, rreth orës, 9:25, i ka përdorur dokumentet publike si të vërteta, edhe pse e ka ditur që nuk 
janë të tilla, duke tentuar që përmes Aeroportit të Turqisë të udhëtoj për në Toronto të Kanadasë, i cili me të 
arritur në sektorin e kontrollit të dokumenteve në aeroport, autoriteteve turke u kishte prezantuar pasaportën e 
Republikës së S. me nr..., Kartelen e identitetit të Republikës së S. nr... dhe patent shoferin e Republikës së S. 
nr...., të njëjtat dokumente pas dyshimit për falsifikim i janë sekuestruar dhe i pandehuri është kthyer në 
Aeroportin Ndërkombëtar ,,Adem Jashari,, në Prishtinë si rast INAD, ashtu që pas ekzaminimit laboratorik në 
laboratorin e forenzikës është vërtetuar se dokumentet e cekuar më lart në dëshminë 1,2,3 janë plotësisht te 
falsifikuara-,  
 
- me këtë ka kryer veprën penale Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par 1 të KPRK-së, 
 
Andaj, gjyqtari i vetëm, në bazë të nenit të lartcekur dhe neneve 4,7, 49, 51,52, 73  të KPRK-së,  si dhe nenet 
248 dhe 365 të  Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, të njëjtit i shqipton, 
 

DËNIM ME KUSHT 
 
Ashtu që  të pandehurit D.SH., i caktohet dënimi me gjobë  në shumë prej 500 (pesëqind) euro, i cili dënim 
nuk do të ekzekutohet nëse i pandehuri në afat prej një(1) viti nga data kur ky aktgjykim të bëhet i formës së 
prerë, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale.  
 
Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet procedurale aq sa do të bëhen sipas llogarisë përfundimtare të 
gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor do të paguaj shumën prej 30 (tridhjetë) €, dhe në emër të 
kompensimit të viktimave të krimit shumën prej 30 (tridhjetë) euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 
e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 
 
KONFISKOHEN- Pasaporta e Republikës së S. me nr. ... Kartela e identitetit të Republikës së S. nr. ... 
dhe Patent shoferi i Republikës së S. nr. ..., 
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A r s y e t i m 
 

Rrjedha e procedurës 
 

Prokuroria Themelore në Prishtinë–Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën e lartcekur ndaj të 
pandehurit D.I.SH. nga fshati Sh., Komuna e L., për shkak të veprës penale Falsifikim i dokumenteve nga neni 
398 par 1 të KPRK-së.  
 
Gjatë shqyrtimit fillestar të datës, 26.11.2018, ku është lexuar aktakuza nga ana e prokurorit të shtetit dhe pas 
leximit të aktakuzës, i pandehuri ka deklaruar se e ka kuptuar aktakuzën dhe veprën penale për të cilën 
akuzohet duke shtuar se e pranoj fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale, i vjen keq për atë që ka ndodh, 
dhe se nuk ka qenë në dijeni se dokumentet kanë qenë të falsifikuara, se sikur ta dinte nuk do ti jipte 3.000 
(tremijë) euro, ka qenë hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin dhe se nga ajo kohë e deri me sot nuk ka kryer 
vepra të tjera penale dhe pasi që është mbajtës i vetëm i familjes ka kërkuar që ti shqiptohet një dënim sa më i 
butë. 
 
Vlerësimi i pranimit të fajësisë 
 
Në shqyrtimin fillestar dhe publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve, ka marrë aktvendim me të 
cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë, ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë 
të tillë. Në këtë aspekt, gjyqtari ka konstatuar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 
fajësisë; se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri; se pranimi i fajit mbështetet në faktet e 
çështjes që përmban aktakuza dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 
 
Gjendja faktike e vërtetuar 
 
Andaj, duke u bazuar në këto që u ceken më lartë, gjykata e ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 
-se i pandehuri D.SH. ka kryer veprën penale Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par 1 të KPRK-së, në 
kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 
 
Vendimi për shpalljen fajtor 
 
Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, gjyqtari ka vendosur që të pandehurin tꞌa shpall fajtor për kryerjen 
e veprës penale, ngase veprimet e të njëjtit i përmbajnë të gjitha tiparet e kësaj vepre penale dhe se i njëjti 
është penalisht përgjegjës. 
 
Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit (Individualizimi i dënimit) 
 
Duke u bazuar në nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të pandehurit, gjykata i 
ka marrë për bazë disa rrethana që ndikojnë në llojin dhe  lartësinë e dënimit. Si rrethana lehtësuese për të 
pandehurin, gjykata e ka marrë pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit; se është penduar për kryerjen e 
kësaj vepre penale; se me parë nuk ka qenë i dënuar për ndonjë vepër tjetër penale, i pa punë, i gjendjes së  
dobët ekonomike,  si dhe premtimin e tij se në të ardhmen nuk do të kryej ndonjë vepër tjetër penale. Ndërsa, 
gjyqtari i çështjes, nuk ka gjetur ndonjë rrethanë rënduese për të pandehurin. 
 
Sipas bindjes së gjyqtarit, dënimi me kusht ndaj të pandehurit, duke i marrë për bazë rrethanat e përmendura 
më lartë, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të 
pandehurit. 
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Gjyqtari i çështjes, gjithashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit, nga neni 
41 i KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe  
të bëjë rehabilitimin e tij; të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale dhe të shpreh gjykimin 
shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 
 
Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 
 
Duke e pasur natyrën e kësaj çështje penale, gjyqtari i vetëm gjykues, duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 
të KPPRK-së, ka vendosur  që përveç shpenzimeve të tjera të pandehurin ta detyrojë për ta paguar edhe 
paushallin gjyqësor në shumë prej 30 € (tridhjetë euro), në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky 
aktgjykim të behet i formës se prerë.  Vendimi lidhur me kompensimin e viktimave të krimit u mor në bazë Ligjit 
nr.05/L-036. 
 
Vendimi lidhur me kërkesën pasurore juridike 
 
Lidhur me dëmin e shkaktuar me këtë vepër penale, gjykata në bazë të nenit 463, par. 1 dhe 2, të KPPRK-së, 
e mbështetur në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
  Duke u bazuar në këto që u cekën më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 
  

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 
Departamenti i përgjithshëm-Penal 

P.nr.3593/2015, të dt:3.12.2018 
 
 
 
 

Sek. juridike,                                                                       Gjyqtari,  
 Ibadete Syla                                                                                     Agim Kuçi   
  
 
 
 
UDHËZIMI JURIDIK: 
Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh, 
nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë. 


