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Numri i lëndës: 2019:244047 

Datë: 29.04.2021 

Numri i dokumentit:     01747874 

P.nr.422/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Qemail Suka, me bash. profesional Feim 

Bytyqi, në çështjen penale ndaj të akuzuarit A. K. nga Suhareka rr.”V. K.” p.nr., për shkak të 

veprës penale falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të Kodit nr.04/L-082 

Penal të Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, 

Departamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.1821-8/2018 të datës 18.06.2020 pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor në prani të Prokurorit të Shtetit Atnor Skoro dhe të akuzuarit, me datë 

15.04.2021 mori, publikisht shpalli, ndërsa me datën 29.04.2021 e përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 

A. K.  nga i ati Sh. dhe e ëma Sh. e vajzërisë B. i lindur me 15.04.1984, në Suharekë Rr.”V. K.” 

p.nr., ku edhe tani jeton, me numër personal ............, i martuar, ka të kryer shkollën e mesme, 

dizajner, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës i dënuar më 

parë me Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.359/14 dt.05.02.2020, mbrohet 

nga liria. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse me datë 5 dhe 8 shtator  të vitit 2017 në Suharekë i pandehuri me dije përpilon dokument 

të falsifikuar me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal, ashtu që i njëjti me qëllim 

që ti mundësoj djalit të pandehurit H. K., B. K. marrjen e vizës nga shteti i S., duke shfrytëzuar 

mjetet teknike që kishte në dispozicion dhe aftësitë e tij të dizajnit, falsifikon në tërësi 

Certifikatën nga evidenca për personat e dënuar nga Gjykata me nr.PNDR.nr.2108/2017, datë 

05.09.2017 dhe Vërtetimin për të kaluarën kriminale me nr. rendor 1281/2017 datë 08.09.2017, 

duke e falsifikuar edhe vulën apostile të vendosur mbrapa në dokument, më pas këto dokumente 

në këmbim të vlerës prej 100 euro përmes personit N.N. ia dorëzon të pandehurit H. K.  i cili më 

pas përmes agjencioneve turistike këto dokumente i dërgon në firmën e cila ja kishte kërkuar B. 

K. me qëllim që t’ia rregulloj dokumentacionin për marrjen e vizës së punës në ambasadën S.. 

 

Me çka ka kryer veprën penale falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të 

KPK-së. 

 

Andaj, gjykata në kuptim të nenit 7, 41, 43 par.1 pika 1.3, 46, 73, 74, 75, 76  të KPK-së dhe nenit 

365 të KPP-së, i shqipton: 

DËNIM ME GJOBË  

 



 Numri i lëndës: 2019:244047 
 Datë: 29.04.2021 
 Numri i dokumentit: 01747874 
 

2 (5)  

   
2
0
2
0
:1
7
3
9
2
4

 

Në lartësi prej 500 (pesëqind) €, të cilin duhet ta paguaj në afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. Në rast se i akuzuari refuzon ta paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim 

me gjobë do të shndërrohet në dënim me burgim prej me 25 ditëve duke ia caktuar të akuzuarit 

për çdo 20 € një ditë burgim. 

Obligohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën prej 30 

€ dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 20 €, të gjitha këto pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

A r s y e t i m 

1.Historiku i procedurës  

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr.1821-8/2018 

të datës 18.06.2020 kundër të akuzuarit H. K. nga fshati G. Komuna e Suharekës, për shkak të 

veprës penale falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të Kodit nr.04/L-082 

Penal të Republikës së Kosovës dhe të akuzuarit A. K. nga Suhareka rr.”V. K.” p.nr., për shkak 

të veprës penale falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të Kodit nr.04/L-

082 Penal të Republikës së Kosovës. 

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt.10.12.2020, i akuzuari H. K. e ka pranuar fajësinë në të 

gjitha pikat e aktakuzës ndërkaq i akuzuari A. K. është deklaruar i pafajshëm andaj gjykata e ka 

aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit H. K. pasi që i njëjti pranim është vullnetar 

dhe pa presion në kuptim të nenit 248 të KPP-së, ndërkaq me qëllim të efikasitetit të procedurës 

lënda ndaj të akuzuarit A. K. është veçuar. Shqyrtimi i dytë gjyqësor ndaj të akuzuarit A. K. 

është mbajtur me datë 11.01.2021 në të cilin sërish i akuzuari është deklaruar i pafajshëm andaj 

është procedura me shqyrtimin kryesor i cili është mbajtur me datë 10.03.2021 i cili ka 

përfunduar me datë 15.04.2021 në të cilin i akuzuari është deklaruar i pafajshëm dhe nuk e ka 

pranuar veprën penale që i vihet në barrë. 

2.Shqyrtimi gjyqësor dhe deklarimi i palëve  

Në shqyrtimin gjyqësor, aktakuzën e ka përfaqësuar Prokuroria Themelore në Prizren, Prokurori 

i Shtetit Atnor Skoro i cili ka ngelë në tërësi si në aktakuzë, ndërkaq në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se është vërtetuar në tërësi gjendja faktike e përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës 

prej nga formohen të gjitha elementet e veprës penale e cila i vihet në barrë të akuzuarit me çka 

është dëshmuar në tërësi se nga provat e administruara gjatë seancave gjyqësore si nga deklarata 

e dëshmitarit H. K., administrimit të provave materiale, si nga kopja e vërtetimit për të kaluarën 

kriminale në emër të B. K. me nr. 1281/2017 të dt. 08.09.2017, kopja e çertifikatës nga evidenca 

për personat e dënuar të lëshuar nga gjykata themelore Prizren dega në Suharekë në emër të B. 

K. me nr. PNDR 2108/2017 te dt. 05.09.2017 nga dy kopje të formatit A4 me vula apostile me 

nr. 16472 /2017, 804/2017, dhe 16471/2017, nga kërkesa për verifikimin e lëshuar nga ambasada 

S. me nr. 0179/2016 të dt. 04.12.2017 vërtetimit për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të dt. 

18.12.2017, nga procesverbali mbi kontrollin e kryer nga ana e policisë te shtëpia e të pandehurit 

A. K. të dt. 18.12.2017 ku janë sekuestruar pajisjet të përshkruar si në vërtetimin për sekuestrim 

të përkohshëm dhe nga raporti i ekspertimit të bërë nga AKF me numër AKF 2018-0073 të dt. 

30.05.2018 i cili raport është pasqyruar edhe në CD, janë gjetur vërtetimet që janë objekt i akuzës 

e të cilat janë dokumente publike të cilat janë punuar nga ana e të pandehurit në shtëpizën 

kompjuterike të tij me numër nga Gate - Way ku në të cilën shtëpizë janë gjetur këto vërtetime 

e që kanë rezultuar që janë të falsifikuara, që janë lëshuar në emër të personit B. K.. Gjendja 

faktike është vërtetuar po ashtu edhe pjesërisht nga mbrojtja e të pandehurit A. K. të dhënë gjatë 

kësaj seance gjyqësore nga të cekurat si më lart andaj propozoj që i njëjti të shpallet fajtor për 

veprën penale për të cilën akuzohet si në dispozitat I të aktakuzës, të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit. 

 

I akuzuari në fjalën e fundit deklaron se nuk ka çka të deklaroj dhe se nuk e ndien veten fajtor 

për të cilën akuzohet. 
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3.Provat materiale dhe dëshmitë e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor 

Gjatë shqyrtimit kryesor publik në këtë çështje penale pasi që i akuzuari nuk e ka pranuar 

fajësinë, gjykata ka bërë administrimin e provave dhe konform nenit 7 të KPP-së, saktësisht dhe 

në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me 

vëmendje dhe përkushtim maksimal profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi faktet 

kundër të akuzuarit, si dhe ato në favor të tij duke i mundësuar të akuzuarit shfrytëzimin e të 

gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të mbrojtjes dhe me ndërgjegje vlerësoi çdo provë 

një nga një dhe në lidhje me provat tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë ka nxjerr përfundimin 

lidhur me faktet konkrete të vërtetuara.  

 

Gjendjen faktike gjykata e ka vërtetuar përmes deklaratave të prezantuara në shqyrtimin gjyqësor 

dhe atë: nga leximi i kopjes së vërtetimit për të kaluarën kriminale në emër të B. K. me nr. 

1281/2017 të dt. 08.09.2017, kopjës së çertifikatës nga evidenca për personat e dënuar të lëshuar 

nga gjykata themelore Prizren dega në Suharekë në emër të B. K. me nr. PNDR 2108/2017 te dt. 

05.09.2017 nga dy kopje të formatit A4 me vula apostile me nr. 16472 /2017, 804/2017, dhe 

16471/2017, nga kërkesa për verifikimin e lëshuar nga ambasada S. me nr. 0179/2016 të dt. 

04.12.2017 nga leximi në vërtetimin për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të dt. 18.12.2017, 

nga leximi në procesverbalin mbi kontrollin e kryer nga ana e policisë te shtëpia e të pandehurit 

A. K. të dt. 18.12.2017 dhe nga leximi në raportin e ekspertimit të bërë nga AKF me numër AKF 

2018-0073 të dt. 30.05.2018 i cili raport është pasqyruar edhe në CD. 

Pas administrimit të provave, Gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

Se tani i akuzuari A. K. me datë 5 dhe 8 shtator  të vitit 2017 në Suharekë,  me dije përpilon 

dokument të falsifikuar me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal, ashtu që i njëjti 

me qëllim që ti mundësoj B. K. marrjen e vizës nga shteti i S., duke shfrytëzuar mjetet teknike 

që kishte në dispozicion dhe aftësitë e tij të dizajnit, falsifikon në tërësi Çertifikatën nga evidenca 

për personat e dënuar nga Gjykata me nr.PNDR.nr.2108/2017, datë 05.09.2017 dhe Vërtetimin 

për të kaluarën kriminale me nr. rendor 1281/2017 datë 08.09.2017, duke e falsifikuar edhe vulën 

apostile të vendosur mbrapa në dokument, më pas këto dokumente në këmbim të vlerës prej 100 

€ përmes personit N.N. ia dorëzon H. K., i cili më pas përmes agjencioneve turistike këto 

dokumente i dërgon në firmën e cila ja kishte kërkuar B. K. me qëllim që t’ia rregulloj 

dokumentacionin për marrjen e vizës së punës në ambasadën S.. 

Me leximin e kopjes së vërtetimit për të kaluarën kriminale në emër të B. K. me nr. 1281/2017 

të dt. 08.09.2017, kopjes së çertifikatës nga evidenca për personat e dënuar të lëshuar nga gjykata 

themelore Prizren dega në Suharekë në emër të B. K. me nr. PNDR 2108/2017 të dt. 05.09.2017 

nga dy kopje të formatit A4 me vula apostile me nr. 16472 /2017, 804/2017, dhe 16471/2017 u 

vërtetua se këto dokumente janë lëshuar në emër të B.K. të përshkruar si në aktakuzë. 

Nga leximi i kërkesës për verifikimin e lëshuar nga Ambasada S. me nr. 0179/2016 të dt. 

04.12.2017 u konstatua se ambasada S. ka dyshuar në autenticitetin e këtyre dokumenteve dhe 

ka kërkuar të që vërtetohet se a janë origjinale. 

Me leximin në vërtetimin për sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të dt. 18.12.2017, në 

procesverbalin mbi kontrollin e kryer nga ana e policisë te shtëpia e të pandehurit A. K. të dt. 

18.12.2017 dhe në raportin e ekspertimit të bërë nga AKF me numër AKF 2018-0073 të dt. 

30.05.2018 i cili raport është pasqyruar edhe në CD u vërtetua pa mëdyshje se i akuzuari ka kryer 

veprën penale e cila është objekt i akuzës pasi që me kontrollin e kryer në shtëpinë e tij janë 

gjetur  dokumente publike të cilat janë punuar nga ana e të pandehurit në shtëpizën kompjuterike 

të tij me numër nga Gate - Way ku në të cilën shtëpizë janë gjetur këto vërtetime e që kanë 

rezultuar që janë të falsifikuara, të cilat janë lëshuar në emër të personit B. K., këto fakte u 

vërtetuan pamëdyshje edhe përmes raportit të ekspertimit të bër nga AKF me numër AKF 2018-
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0073 të dt. 30.05.2018 i cili raport është pasqyruar edhe në CD e cila gjendet e bashkangjitur në 

shkresat e lëndës.  

 

4. Vlerësimi i dëshmive të dëshmitarëve dhe provave materiale të paraqitura në shqyrtimin 

gjyqësor   
Nga provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor,  gjykata  ka gjetur  se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e veprës penale falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur 

me par.1 të Kodit nr.04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës. 

Kjo u vërtetua edhe nga dëshmia e dëshmitarit H. K. i cili gjatë seancës gjyqësore ka deklaruar 

se djali (B. K.) ka qenë në punë duke punuar në Sarandë dhe i ka dorëzua dokumentet adekuate 

në ambasadën S. për vizë dhe pas 90 ditëve iu ka dal afati dhe ka lyp dokumente rishte dhe nuk 

e ka lejuar puna të nxjerr tjetër dokument në gjykatë, ndërsa në kafen fontana gjatë muajit shtator 

apo tetor jam takuar me një person i cili nga unë ka kërkuar 50 euro me qëllim të më rregulloj 

dokumentin origjinal, me ç’ rast i kam përcjell dokumentet për S. ja kam dhënë çertifikatën e 

vjetër, ja ka ndërrua datën, ja kam dhënë 50 euro, me ç’ rast i kam dërguar në shtetin S., shteti 

S. i ka dorëzua në Ambasadën S. në Prishtinë. Nga ambasada është verifikuar se çertifikatën të 

cilën e kam nxjerr unë ka qenë e falsifikueme.  

Se i pandehuri ka kryer veprën penale që i vihet në barrë, pamëdyshje u vërtetua fakti se gjatë 

kontrollit të kryer në shtëpinë e të akuzuarit në shtëpizën kompjuterike të tij me numër nga Gate 

- Way janë gjetur vërtetimet që kanë rezultuar që janë të falsifikuara e të cilat janë lëshuar në 

emër të personit B. K., të cilat janë konfirmuar edhe përmes raportit të AKF me numër AKF 

2018-0073 të dt. 30.05.2018 i cili raport është pasqyruar edhe në CD.  

Mbrojtjen e të akuzuarit se nuk e ka kryer veprën penale dhe nuk e ndien vetën fajtor, pa i ofruar 

gjykatës asnjë provë apo dëshmi lidhur me pafajësinë e tij përveç deklarimit se nuk e ndien veten 

fajtor, është e drejtuar kah shmangia prej përgjegjësisë penale. 

 

5.Të gjeturat e Gjykatës 

Përfundimisht gjykata gjënë se ka prova që vërtetojnë se në veprimet e të akuzuarit formohen 

elementet e veprës penale falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të Kodit 

nr.04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës. 

Kjo sepse i njëjti duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për veprimet e tij, me dashje direkt ka 

ndërmarr veprime konkrete, ka përpiluar dokument të falsifikuar me qëllim të shfrytëzimit të atij 

dokumenti si origjinal duke shfrytëzuar mjetet teknike që kishte në dispozicion dhe aftësitë e tij 

të dizajnit, veprime këto të përshkruara më për së afërmi në aktakuzë. I njëjti është penalisht 

përgjegjës dhe është fajtor për veprën penale të kryer. 

Kjo gjykatë, pasi që vërtetoi se tani i akuzuari A. K. është kryes i veprës penale për të cilën është 

akuzuar dhe pasi që konstatoi se është penalisht përgjegjës, të njëjtit, duke marr në konsideratë 

dhe duke vlerësuar të gjitha rrethanat që janë në ndikim me rastin e matjes së dënimit, si dhe 

shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale të kryer, i shqiptoi dënimin me gjobë në 

shumë prej 500 euro i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha rrethanat 

në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së,  të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë 

së dënimit, duke gjetur si rrethanë rënduese se veprimet e tij i pandehuri i ka ndërmarr me dashje 

direkt të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe i njëjti është i dënuar me aktgjykimin 

e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.359/14 dt.05.02.2020, ndërkaq si rrethanë lehtësuese 

gjykata vlerësoi bashkëpunimin e përgjithshëm të të akuzuarit me gjykatën, si dhe sjelljen 

korrekte të tij gjatë shqyrtimit, andaj gjykata të njëjtit i shqiptoi dënimin me gjobë të cekur si më 

lart, me bindje se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe të përmbahet 

nga veprimet e tilla apo të ngjashme. 
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Vendimin mbi shpenzimet gjyqësore dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 

450 dhe 451 të KPP-së. 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

P.nr.422/2020 të dt. 29.04.2020  

Bashk. Profesional              Gjyqtari 
    Feim Bytyqi                  Qemail Suka 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 


