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Numri i lëndës: 2019:220207 

Datë: 29.06.2021 

Numri i dokumentit:     01937934 

 

 

P.nr.341/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

            GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA SUHAREKË -Departamenti i 

Përgjithshëm Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lavdim Bajraktari me procesmbajtësen  

Njomza Shala  praktikante e kësaj gjykate, në lënden penale kundër të akuzuarve T S  nga  fshati 

B  komuna  Suharekë, për shkak të veprës penale falsifikim i dokumenteve  nga neni 398 par.1 

lidhur me  neni 399 para.1 dhe B S për shkak të veprës penale falsifikim i dokumenteve  nga 

neni 398 par.1 lidhur me  neni 399 para.1 pika 1.3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 04/L-082, duke vendosur sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP.II.nr.550-3/19 të datës  01.10.2019, në shqyrtimin fillestar të marrëveshjës së pranimit të 

fajësisë, të mbajtur dt. 15.06.2021, në prezencë të prokurorit të shtetit  Elfete Purova, të akuzuarit 

T S  dhe mbrojtësit tij sipas autorizimit av. N. B. nga Suhareka, dhe të akuzuarit B S dhe 

mbrojtësit tij sipas autorizimit av.  B. K. nga Suhareka,  mori dhe publikishtë shpalli, ndërsa me 

dt. 29.06.2021 përpiloi ketë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari T S i biri i M dhe nënës Z, e gjinisë H, i lindur më 23.12.1975,në fshatin B me 

numër të letërnjoftimit  të letërnjoftimit //////////, me vendbanim në fshatin B Komuna Suharekë, 

ka të kryer fakulltetin e ndertimtaris , i gjendjes së  mesëm ekonomike, i  martuar, i punësuar ,  

shqiptar, shtetas  i  Republikës  së  Kosovës. 

 

I akuzuari B S i biri i I dhe nënës H , e gjinisë K, i lindur më //.//.////, në fshatin Gj me 

numër të letërnjoftimit  të letërnjoftimit  //////////, me vendbanim në fshatin Gj Komuna Suharekë, 

ka të kryer fakulltetine bujqësisë, i gjendjes së  mesëm ekonomike, i  martuar, i punësuar ,  

shqiptar, shtetas  i  Republikës  së  Kosovës. 

 

 

JANË  FAJTOR 

Sepse, 

 

1.I  akuzuari  T  S 
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Gjate viti 2018, ne kohë të pa caktuar ne Suhareke, se pari e përpilon e pastaj me dije e përdor 

dokumentin e falsifikuar apo të  ndryshuar si origjinal, në atë mënyrë që i pandehuri T, në cilësinë 

e drejtori dhe pronarit të “NBT-...” SH.P.K.  aplikon të prokurorimit 624/17/..../511 të inicuar 

nga autoriteti kontraktues KK-Suharekë, ku në dosje të tenderit prezanton: 

1.Kontratën me titull; “Ndërtimi i rrugës mbi kolektorin atmosferik të Lumit Prishtina në lagjen 

K.”, me numner te prokurimit 616-13-...-... te dt.29.05.2013 e në fakt kjo kontratë ishte lidhur 

me dt.29.05.2012, 

2.Raportin për pranimin teknik me titull: “Ndërtimi i rrugës mbi kolektorin atmosferik të Lumit 

Prishtina në lagjen K.”, të dt.11.11.2014 e në fakt ky raport ishte i dt.11.11.2013 e krejt kjo me 

qellim që i pandehuri të shpallet fitues në tenderin e lartcekur. 

 

         -Me ketë veprim ka kryer vepren penale falsifikim i dokumenteve nga neni 398 

paragrafi 1 lidhur me nenin 399 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 04/L-082. 

 

2. I akuzuari B S 

 

Gjate vitit 2018, në kohë të pacaktuar,  në Suhareke, së pari përpilon, e pastaj me dije e përdor 

dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, në atë mënyrë që përpilon dokumentin  në  

emër   të  personit  tjetër  pa  autorizimin  e  atij  personit,  ashtu   që   i pandehuri B,  në cilësinë 

e drejtorit dhe pronarit të “I.S” SH.P.K Aplikon në tenderin për “Ndërtimin e Rrugës M.-V.-Sh.” 

me numër të prokurimit ////17//////xxx të inicuar nga autoriteti kontraktues “KK-Suhareke”, ku 

në dosje të tenderit prezanton kontratën e dt.20.03.2013 kontratën e dt.01.12.2017 si dhe 

referencën që kinse këto kontrata dhe referencen janë të lidhura në mes të pandehurit dhe të 

dëmtuarit I. M A., e krejt kjo me qëllim qq i pandehuri të shpallet fitues në tenderin e lartecekur.  

 

 -Me keto veprime ka kryer vepren penale falsifikim i dokumenteve nga neni 398 

paragrafi 1 lidhur me nenin 399 paragrafi 1 pika 1.3 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës (KPRK) 04/L-082. 

 

 

           Gjykata në kuptim të neneve 4, 7 , 17, 21,41 42 par. 1 nën par. 1.1 , 43 par. 1 nën par. 1.3, 

46 , 398 par.1 lidhur me nenin 399 par.1 dhe pika 1.3.të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK) 04/L-082,  neneve  247, 365, 450, 463 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së 

Kosovës (KPPRK) 04/L-123 të akuzuarin : 

 

I   GJ Y K O N 
 

 

1. Të akuzuarinT S 

 

Me dënimin me gjobë  duke ia shqiptuar dënimin me gjobë në shumën prej 900 € 

(nëntëqindë euro), të cilin duhet t’a paguaj  në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotëfuqishmërisë 

së aktgjykimit. Nese i akuzuari nuk mund t’a paguaj ose nuk do ta paguaj dënimin me gjobë, 

i njejti do të zavendësohet me burg duke llogaritur që 20 € (njëzetë euro) të dënimit me gjobë  

me 1 (një)  ditë burgim. 

 

2. Të akuzuarin B S 
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Me dënimin me gjobë  duke ia shqiptuar dënimin me gjobë në shumën prej 1.300  € (njëmijë e 

treqindë  euro), të cilin duhet t’a paguaj  në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotëfuqishmërisë së 

aktgjykimit. Nese i akuzuari nuk mund t’a paguaj ose nuk do ta paguaj dënimin me gjobë, i njejti 

do të zavendësohet me burg duke llogaritur që 20 € (njëzetë euro) të dënimit me gjobë  me 1 

(një)  ditë burgim. 

 

          Obligohen  të akuzuarit  me  shpenzimet  e procedurës dhe ate në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën veç e veç prej nga  20 € (njëzetë euro), secili veç e veç, dhe në emër 

të taksës  për kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30 € (tridhjetë euro), secili veç e 

veç, të gjitha këto pas plotëfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të 

detyruar ligjor. 

 

                                             A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren- Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzen PP.II nr. 

550-3/2019 të  dt. 01.10.2018 në lënden penale kundër të akuzuarve T S  nga  fshati B  Komuna  

Suharekë, për shkak të veprës penale falsifikim i dokumenteve  n S për shkak të veprës penale 

falsifikim i dokumenteve  nga neni 398 par.1 lidhur me  neni 399 para.1 pika 1.3 të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, të cilën aktakuzë e ka përfaqësuar prokurori i shtetit  

Elfete Purova. 

 

Gjykatës së bashku me ngritjën së aktakuzës, i është dorëzuar marrëveshja për pranim të 

fajësisë PP II nr. ///-3///// të  dt. 03.10.2018, e përpiluar ndërmjet Prokurorisë Themelore në 

Prizren - Departamenti i Përgjithshëm përfaqësuar nga prokurori e shtetit Sahide Sefa  në njërën 

anë dhe në anën tjetër të ak  nga  fshati B Komuna  Suharekë, për shkak të veprës penale 

falsifikim i dokumenteve  nga neni 398 par.1 lidhur me  neni 399 para.1 dhe B S për shkak të 

veprës penale falsifikim i dokumenteve  nga neni 398 par.1 lidhur me  neni 399 para.1 pika 1.3 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082, Sipas kësaj marrëveshje gjykatës 

me kompetencë lëndore dhe teritoriale i është rekomanduar që të pranohet kjo marrëveshje e 

arritur dhe që ndaj të akuzuarve  për shkak të kryerjës së veprës penale të lartëpërmendura t’i 

shqiptohet  dënimi me gjobë, ashtu siq është theksuar në ketë marrëveshje. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datën 15.06.2021, ku ka ftuar Prokurorin e 

Shtetit te Prokurorisë Themelore në Prizren, të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre, kësisoj gjyqtari e 

ka udhëzuar të akuzuarit për të drejtat e tyre, ashtu siç e parasheh edhe neni 233 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK) 04/L-123.  

 

I akuzuari T. S. ka deklaruar se i ka kuptuar udhëzimet në konsultim me avokatin të 

angazhuar sipas autorizimit dhe jam i gatshëm të pranojë fajësinë sipas marrëveshjës  ashtu siç 

kemi arritur marrëveshje në prezencë të prokurorit dhe mbrojtësit tim. 

 

I akuzuari B. S. ka deklaruar se i ka kuptuar udhëzimet në konsultim me avokatin të 

angazhuar sipas autorizimit dhe jam i gatshëm të pranojë fajsinë sipas marrëveshjës  ashtu siç 

kemi arritur marrëveshje në prezencë të prokurorit dhe mbrojtësit tim. 

 

           Prokurori i shtetit deklaroi se pasiqe marrëveshja mbi pranimin e fajësisë eshte e lidhur 

ne Prokurorin Themelore ne Prizren ndermjet te pandehurve T. S. dhe B. S. me avokatet e tyer 

dhe mbrojtesit  dhe Prokurorin e shtetit me vullnet pa presion me miratimin e kësaj marrëveshje 

edhe nga kryeprokurori i prokururorisë themelore ne  Prizren ku eshte percaktuar edhe 
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rekomandimi mbi denimin per kete veper penale dhe i propozojm gjykates respektivisht gjyqtarit 

te vetem qe te aprovoj marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë. 

 

Mbrojtësi i te pandehurit T. S.  Av. N. B. deklaron se pasiqe i pandehuri dhe mbrojtesi i tij ne 

proceduren paraprake jane konsultuar mjaftueshem ku edhe te pandehurit iu jane treguar 

benefitet lidhur me vepren te cilen ngarkohet eshte arritur marrveshja mbi pranimin e fajësisë 

me vullnet dhe me dëshirë te gjitha paleve, andaj edhe propozohet qe gjykata te pranojë 

marrveshjen e parashtruar dhe dënimi i rekomanduar sipas marreveshjes te jete ne minimumin e 

dënimit te rekomanduar me marrëveshje.  

 

I akuzuari  deklaron se  nuk ka  asnjë vrejtje  ne provat  e  nxjerrura, të gjitha faktet  janë të 

vërteta dhe nuk ka  mos pajtim  në të gjeturat e  prokurorit. 

 

Mbrojtësi i te pandehurit B. S. Av. B. K. deklaron se pasiqe i pandehuri dhe mbrojtesi i tij ne 

proceduren paraprake jane konsultuar mjaftueshem ku edhe te pandehurit iu jane treguar 

benefitet lidhur me vepren te cilen ngarkohet eshte arritur marrveshja mbi pranimin e fajsis me 

vullnet dhe me deshire te te gjitha paleve, andaj edhe propozohet qe gjykata te pranoj 

marrveshjen e parashtrua dhe denimi i rekomanduar sipas marreveshjes te jete ne minimumin e 

dënimit te rekomanduar me marreveshje.  

 

I akuzuari  deklaron se  nuk ka  asnjë vrejtje  ne provat  e  nxjerrura, të gjitha faktet  janë të 

vërteta dhe nuk ka  mos pajtim  në të gjeturat e  prokurorit. 

 

Gjykata pasi shqyrtoi marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe pasi konstatoi se nuk ka ndonjë 

pengesë ligjore dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara me nenin 253 parg.1 dhe 2 të 

Kodit Procedurës Penal të Republikës së Kosovës (KPPRK)04/L-123, ka nxjerrë aktvendim me 

të cilen e ka pranuar ketë marrëveshje për pranim të fajësisë  me numër. PP II nr. 550-3/19 të  dt. 

01.10.2019 , ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë. 

Gjyqtari i vetëm gjykues ka marrë aktvendim për aprovimin e marrëvëshjës për pranimin e 

fajësisë duke vërtetuar se e njejta është përpiluar konform nenit 233  të Kodit të Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK)04/L-123, dhe ka konstatuar se i akuzuari i kupton 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, se pranimi i fajsisë bëhet vullnetarishtë nga të akuzuarit 

pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit e tyre dhe se i akuzuarit nuk ka qenë i detyruar 

ose i shtërnguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajsinë, se pranimi i fajit mbështet në faktet e 

çështjes që përmban aktakuza dhe provavat përsonale dhe materiale të paraqitura në aktakuzë 

dhe se nuk ekzistonjë asnjë rrethanë të parapara në nenin 253 par. 1 dhe 2  të Kodit  të Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës (KPPRK)04/L-123 bazuar në parag. 18  dhe 21 të  nenit 233 të 

këtij kodi.  

 

Gjithashu gjykata ka vlerësuar se palët e kësaj marrëveshje për praninmin e fajësisë kanë 

hequr dorë nga shqyrtimi gjyqësor për t’u shqyrtuar kjo qështje juridike penale, si dhe të gjitha 

të drejtat tjera lidhur me shqyrtimin gjyqësor dhe i kanë propozuar gjykatës për aprovim të saj. 

 

Duke e vlersuar marrëveshjen për pranimin e fajsisë si dhe provave të pakontestueshme  

që përmban akatakuza gjykata ka vërtetuar ketë gjendje faktike:  

 

 

 

 

I  pandehuri  T.  S. 



 Numri i lëndës: 2019:220207 
 Datë: 29.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01937934 
 

5 (6)  

   
2
0
1
9
:2
2
0
2
0
8

 

 

Gjate viti 2018, ne kohë të pa caktuar ne Suhareke, se pari e përpilon e pastaj me dije e përdor 

dokumentin e falsifikuar apo të  ndryshuar si origjinal, në atë mënyrë që i pandehuri T., në 

cilësinë e drejtori dhe pronarit të “NBT-...” SH.P.K. Aplikë të prokurorimit 624/17/...../511 të 

inicuar nga autoriteti kontraktues KK-Suharekë, ku në dosje të tenderit prezanton: 

1.Kontratën me titull; “Ndërtimi i rrugës mbi kolektorin atmosferik të Lumit Prishtina në lagjen 

K.”, me numner te prokurimit 616-13-...-... te dt.29.05.2013 e në fakt kjo kontratë ishte lidhur 

me dt.29.05.2012, 

2.Raportin për pranimin teknik me titull: “Ndërtimi i rrugës mbi kolektorin atmosferik të Lumit 

Prishtina në lagjen K.”, të dt.11.11.2014 e në fakt ky raport ishte i dt.11.11.2013 e krejt kjo me 

qellim që i pandehuri të shpallet fitues në tenderin e lartcekur. 

 

          I akuzuari B S 

 

Gjate vitit 2018, në kohë të pacaktuar,  në Suhareke, së pari përpilon, e pastaj me dije e përdor 

dokumentin e falsifikuar apo të ndryshuar si origjinal, në atë mënyrë që përpilon dokumentin  në  

emër   të  personit  tjetër  pa  autorizimin  e  atij  personit,  ashtu   që   i pandehuri B.,  në cilësinë 

e drejtorit dhe pronarit të “I.S.” SH.P.K Aplikon në tenderin për “Ndërtimin e Rrugës M.-V.-

Sh.” me numër të prokurimit 624/17/..../511 të inicuar nga autoriteti kontraktues “KK-

Suhareke”, ku në dosje të tenderit prezanton kontratën e dt.20.03.2013 kontratën e dt.01.12.2017 

si dhe referencën që kinse këto kontrata dhe referencen janë të lidhura në mes të pandehurit dhe 

të dëmtuarit I. Gjeodezisë M. A., e krejt kjo me qëllim që i pandehuri të shpallet fitues në tenderin 

e lartecekur.  

 

            Gjendjen e tillë faktike gjykata e ka vërtetuar nga marrëveshja për pranim  të fajsisë si 

dhe nga provat dhe faktet e pa kontestuara qe i përmban aktakuza, siç janë: proceverbali i marrjës 

së deklaratës se te pandehurit B S ne procedurë paraprake 02.08.2019, proceverbali i marrjës së 

deklaratës se te pandehurit T S ne procedurë paraprake 02.08.2019, proceverbali i marrjës së 

deklaratës se dëshmitarit S D në procedurë paraprake 16.09.2019, proceverbali i marrjës së 

deklaratës se dëshmitarit M A në procedurë paraprake 17.06.2019, Kontratën me titull; 

“Ndërtimi i rrugës mbi kolektorin atmosferik të Lumit Prishtina në lagjen Kalabria”, me numner 

te prokurimit ///-13-///-511 te dt.29.05.2013 e në fakt kjo kontratë ishte lidhur me dt.29.05.2012, 

kontratës e rrugës mbi kolektorin atmsoferik te Limit Prishtina në lagjen K me nr. 616-13-...... te 

dt. 29.05.2013  e lidhur ne mes të Komuan e Prishtinës dhe frimës Q. e falsikukuar , procesi i 

pranimit teknik per ndertimin e rrugës mbi kolektorin atmsoferik te Limit Prishtina në lagjen K. 

dt. 11.11.2014 e falsikukuar procesi i pranimit teknik per ndertimin e rrugës mbi kolektorin 

atmsoferik te Limit Prishtina në lagjen K. dt. 11.11.2013, kontrata mbi veprën e punëdhënsit 

“I.s.” dhe punojsit M A e dt. 20.03.2013, diploma dhe referenca e inxh. MA, kontrata mbi veprën 

e punëdhënsit “I.s.” dhe punojsit M A e dt. 01.02.2017 .  
 

Gjykata ka vleresuar dhe kontstatuara se nga veprimet e të akuzuarit përmbushen të gjitha 

elementet e veprës penale akuzuarve T S  nga  fshati B  Komuna  Suharekë, për shkak të veprës 

penale falsifikim i dokumenteve  nga neni 398 par.1 lidhur me  neni 399 para.1 dhe B S për 

shkak të veprës penale falsifikim i dokumenteve  nga neni 398 par.1 lidhur me  neni 399 para.1 

pika 1.3, të përshkruara si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se duhet të 

aprovohet rekomandimi i dënimit i paraqitur me marrëveshjen për pranimin e fajsisë ndaj të 

akuzuarit dhe i’u shqiptua dënimi  me  gjobe për  veprën penale  si  ne  dispozitive   të aktgjykimit.   
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           Gjatë përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata për të akuzuarin pati parasysh 

rrethanat e nenit 69,70 të KPRK-së, andaj si rrethanë lehtësuese për të akuzuarin vlerësoj faktin 

se ka arritur marrëveshje për pranim të fajsisë, gjykatës i ka premtuar se në të ardhmen do të këtë 

kujdes dhe nuk do të përsërisë vepra të tilla, janë pënduar për këtë vepër penale, se veprën penale 

e kanë kryer për herë të parë, ka qenë bashkëpunues me gjykatën dhe prokurorinë, ndërsa 

rrethanë rënduese gjykata nuk gjeti. 

 

 Gjithashtu gjyqtari vetëm gjykues vlerëson se me shqiptimin  e dënimit sikurse në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi ky dënim është në proporcion me shkallën e rrezikshmërisë 

shoqërore dhe përgjegjësinë penale të akuzuarive,  dhe se me bindjen se me këto dënime mund 

të arrihet qëllimi i dënimit si dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, dhe të parandaloj përsonat e tjerë 

nga kryerja e veprave penale, të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, dhe ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit sipas nenit 41  të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK) 04/L-082. 

 

 

Vendimin mbi paushallin gjyqësor gjykata e bazoi ne nenin 450 parag. 3 të KPPK-së 

ashtu që lartësia e paushallit gjyqësor në shumën prej 20 € (njëzetë euro),  Euro u caktua duke 

pasur parasysh zgjatjen dhe ndërlikueshmërinë e procedurës penale si dhe gjendjen finanaciare 

të të akuzuarës, ndërsa shumën prej 30 € (tridhjetëë euro), në emër të viktimave të krimit bazuar 

ne nenin 39 parag.3 të ligjit mbi kompenzimin e viktimave të krimit nr. 05/L-036. 

 

Nga të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

          GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

                      DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

                                                             P.nr.314/2019 dt. 29.06.2021 

 

 

               G j y q t a r i 

Procesmbajtësja  

                                                                                                                Lavdim Bajraktari  

Njomza Shala  

_________________                                                                                 __________________                            

            

                                                                                                

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore, por se nuk mund të paraqitet ankesë për shkak të vërtetimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjës faktike e as për shkak të vendimit mbi dënimin.  


