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                                                                                                               P.nr. 2022:044150  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI I PERGJITHSHEM,  me 

gjyqtaren e vetme gjykuese Hakile Ilazi, me pjesëmarrjen e Zyrtarit ligjor Gazmend Bytyqi, në 

çështjen penale të të akuzuarit Z.A, për shkak se në vazhdim ka kryer veprën penale Mashtrim 

nga neni 323 par 1 lidhur me nenin 31 dhe nenin 77 të KPRK-së,  dhe veprave penale 

Falsifikimi  i dokumenteve nga  neni 390 par 1 të KPRK, dhe Prezantimi i rremë si person 

zyrtar  nga  neni 409 par 2 të KPRK, sipas aktakuzës PP/II.nr. 40/2022 te datës 04.03.2022 

Prokurorisë Themelore ne Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor - publik në këtë çështje penale, me datë 10.05.2022, në prezencë të Prokurorit të 

shtetit, të akuzuarit Z.A dhe mbrojtësit të tij me autorizim av. Avni Ibrahimi, publikisht mori 

dhe shpalli ndërsa me datën  05.07.2022 e përpiloi këtë:    

 

  A K T GJ Y K I M 

I akuzuari: 

Z,A -i lindur me datë :... në Shkup, nga i ati A. dhe nëna  I., e  vajzërisë R., -me  vendbanim në 

lagjen .., Shkup, Republika e  Maqedonisë së Veriut, i martuar, prind  i dy  fëmijëve, i punësuar 

në Ujësjellës, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Maqedonisë së 

Veriut -numri personal :..., nr.i tel mobil..., gjendet në paraburgim nga data 08.02.2022 e deri 

në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 
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ËSHTË FAJTOR 

Sepse 

I. 

Nga  muaji  korrik i vitit 2021,deri me datë 11.01.2022, rreth orës 11:30, në rrugën “...” në 

Ferizaj, pompën e  benzinës “H... Petroll”, i pandehuri, me  qëllim  të përfitimit  të 

kundërligjshëm pasuror, duke  vepruar  në vazhdimësi,në bashkëkryerje  me   dajën e  tij I.K 

dhe  një shtetas  maqedon me  emrnin “S.”  , me  të cilët merret  vesh  që   të  gjejë persona të 

interesuar për tu  pajisur  me  dokumente  të udhëtimit-   ku i pandehuri  për  çdo  person do  të   

paguhet 300-500  euro,i njëjti   nëpërmjet paraqitjes  së rreme  të fakteve, nëpërmjet  

veprimeve mashtruese, e vë  në lajthim  të  dëmtuarin A.R , duke  e  nxitur  që  të veprojë  në 

dëm  të pasurisë  së tij, në atë mënyrë  që :  Fillimisht i  prezanton  të  dëmtuarit  një kartelë  

me  mbishkrimin polic-detektiv, me mbishkrimin “European Police Comittee,  ku ishte   

fotografia e  të   pandehurit  dhe me  atë rast  i thotë të dëmtuarit  se  me  një kartelë  të  tillë ,  

mund  t „ia  rregulloj edhe  një pasaportë ,  me  të cilën mund  të punojë  në Zvicër  si  polic-

detektiv, duke  i thënë  se  me  dokumentet  e  cekura  mund  të  vozitë  edhe  veturë me  targa 

diplomatike. Për  dokumentet  e  cekura i pandehuri  i ka  kërkuar  nga  i dëmtuari pagesën  në 

shumën  5000  euro.I  dëmtuari  fillimisht  ia  paguan  një shumë në vlerë prej 3600  euro, 

kurse  pjesën  tjetër  është dakorduar  që  t „ia paguaj pas  rregullimit  të pasaportës.  .Pasi  që  i 

merr  nga  i dëmtuari  të hollat  në vlerë  prej 3600  euro, i pandehuri  fillon ti shmanget  

kontaktit  duke  i thënë se   rregullimi  i pasaportës  mund  të merr kohë dhe  do  të bëhet  më 

vonë  dhe  me  datë 11.01.2022,  i  dëmtuari e  kontakton të pandehurin  me të  ciln takohen në 

pompën e  benzinës H...Petroll në Ferizaj, ku i pandehuri arrestohet nga  zyrtarët policor  dhe  

me  atë rast  nga  i pandehuri konfiskohen  një emblemë me  mbishkrimin IPO- International 

Police Organization” dhe një  ID kartelë me mbishkrimin “European Police Comittee”. 

II. 

Nga  muaji shtator  i vitit 2021, deri me  deri me datë 11.01.2022, i pandehuri ,duke  vepruar  

në vazhdimësi, në bashkëkryerje  me   dajën e  tij I.K dhe  një shtetas  maqedon me  emrnin 

“S..., nëpërmjet paraqitjes  së rreme  të fakteve, me  qëllim  të përfitimit  të kundërligjshëm 

pasuror, nëpërmjet  veprimeve mashtruese, e vë  në lajthim  të  dëmtuarin L.S,  në atë mënyrë 

që ;  fillimisht e  bindë  të  dëmtuarin  që  të  plotësojë disa  aplikacione  për  anëtarësim në 

organizatën policore, European Police Committee    për  të cilat  i thotë se  nëpërmes  të të 

njëjtave , mund  ti  sigurojë  dokumente  të udhëtimit  të lirshëm nëpër vendet e  BE, ashtu  që  

i  dëmtuari  pranon dhe  i nënshkruan aplikacionet e  cekura  ku  i vendosë  edhe  shenjat e  
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gishtërinjëve, kurse  pas  një kohe  të  dëmtuarit  i vjen njl një SMS  nga  telefoni mobil ......, 

nga  Maqedonia  ku shkruante  se Organizata Policore e  Europës , së  shpejti  do  ti rregullonte  

dokumentacionin  dhe  do  ti  dërgonte  edhe  targat e  veturës, ku përpos  që  ishte  marrë vesh  

me  të pandehurin për  rregullimin e  pasaportës,i njëjti  i kishte  premtuar  se  do  t „ia  

rregullonte edhe  targat diplomatike e  veturës. Në  këtë  mënyrë  i  dëmtuari nxitet  të veprojë  

në dëm  të pasurisë  së  tij ashtu që  i  autorizon të  dëmtuarit S.S  dhe  H.S  ,që  në emër  të tij,  

t „ia  paguajnë  të pandehurit  shumën prej 5000  euro. 

 

III. 

Nga  muaji shtator  i vitit 2021, deri me  deri me datë 11.01.2022, i pandehuri ,duke  vepruar  

në vazhdimësi,në bashkëkryerje  me   dajën e  tij I.K  dhe  një shtetas  maqedon me  emrnin 

“S...”, nëpërmjet paraqitjes  së rreme  të fakteve, me  qëllim  të përfitimit  të kundërligjshëm 

pasuror, nëpërmjet  veprimeve mashtruese, e vë  në lajthim  të  dëmtuarin S.S  , në atë mënyrë  

që:  fillimisht   të dëmtuarit  i prezantohet  si polic i Maqedonisë, i cili punon edhe  për  

Europolin, e  më pas  i prezanton  të  dëmtuarit  formularë  për  anëtarësim në organizatën 

policore, European Police Committee   duke  i thënë ti rregulloj  dokumentet  për  të aplikuar 

dhe  pastaj  i thotë  se organizata, ku i pandehuri  ishte  pjesëtar, do t„ua lëshojë çertfikatat  dhe  

do  t‟ ua  rregulloj ID  kartelat  me emblemë. Me  atë  rast  i pandehuri ia  paguan  të pandehurit  

1800  euro  për  çertifikatë  dhe  kartelë  dhe  pasi që i ka  rregulluar   të njëjtat, i pandehuri , ia    

sjellë  dhe  kërkon  nga  i dëmtuari S. ,  që për  një çmim  prej 5000  euro t „ia  rregulloj edhe  

një pasaportë diplomatike në emër  të organizatës  së njëjtë. Me atë rast  i dëmtuari ia  ka  

paguar  edhe  5000  euro,ku  i pandehuri  pas  disa  ditëve  ia ka  kërkuar  edhe  1000 euro  të  

tjera  për  t‟ ia  rregulluar një ID kartelë tjetër  dhe  me  atë rast  i dëmtuari përsëri  ia  ka  

paguar 500  euro  kështu që  shuma  totale  që  i ka  marrë  nga  i  dëmtuari S. është rreth 7500  

euro. Pas  pranimit  të  të hollave  i pandehuri  i është shmangur  çdo  kontakti  me  të  

dëmtuarin  duke  u bërë i paarritshëm. 

IV. 

Nga  muaji shtator  i vitit 2021, deri me  deri me datë 11.01.2022, i pandehuri ,duke  vepruar  

në vazhdimësi,në bashkëkryerje  me   dajën e  tij I.K dhe  një shtetas  maqedon me  emrnin 

“S..”, nëpërmjet paraqitjes  së rreme  të fakteve, me  qëllim  të përfitimit  të kundërligjshëm 

pasuror, nëpërmjet  veprimeve mashtruese, e vë  në lajthim  të  dëmtuarin H.S  në atë mënyrë  

që: Filimish  ia  siguron  të  dëmtuarin një pasaportë  false  , por  pasi  që  i  dëmtuari ndalet 

nga  autoritetet kroate, i njëjti  përsëri  kthehet  në Kosovë , ku përsëri e  kontakton  të 



 Numri i lëndës: 2022:004750 
 Datë: 05.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03244727 
 

4 (26)  

   
2
0
2
2
:0
4
4
1
5
0

 

pandehurin  Z.A, i cili këtë herë  i thotë  se do t „ia  rregullojë  një vizë origjinale  dhe  për  këtë  

shërbim , ia  ka  kërkuar 1800  euro  dhe  shumën tjetër prej 700  euro  që ia  kishte  dhënë  për  

pasaportë - të gjitha  këto  në vlerë  prej 2,500.I dëmtuari  fillimisht  ia ka  paguar   të 

pandehurit 1000  euro  dhe  pas  disa  ditëve,  pasi  që  i pandehuri  ia  ka  sjellur  një çertifikatë  

të policisë  europiane, ia ka  paguar shumën prej 800  euro  .Pas  kësaj  i pandehuri ka  kërkuar  

nga  i  dëmtuari  që të shkojnë në ambasadën e   Gjermanisë për  të marrë vizën. Në objektin 

për  të cilin i ka  thënë se  është ambasada e  Gjermanisë , i pandehuri  ka  kërkuar   nga  i 

dëmtuari që   ti plotësojë  disa  dokumente  dhe  pas  kësaj  i thotë  se  do t „ia  rregullojë  një 

pasaportë origjinale  të  Maqedonisë  dhe  ta  dërgojë jashtë. Pas  pranimit  të  të hollave  i 

pandehuri  i është shmangur  çdo  kontakti  me  të  dëmtuarin  duke  u bërë i paarritshëm. 

 

V. 

 Nga  muaji shtator  i vitit 2021, deri me  deri me datë 11.01.2022, i pandehuri ,duke  vepruar  

në vazhdimësi,në bashkëkryerje  me   dajën e  tij I.K dhe  një shtetas  maqedon me  emrnin 

“S...”, nëpërmjet paraqitjes  së rreme  të fakteve, me  qëllim  të përfitimit  të kundërligjshëm 

pasuror, nëpërmjet  veprimeve mashtruese, e vë  në lajthim  të  dëmtuarin D.Ii, në atë mënyrë 

që: fillimisht  i prezantohet  rrejshëm  si polic  në Maqedoni , i cili punon edhe  për Europolin. 

Pas  kësaj  i pandehuri  e ka  siguruar   të dëmuarin se në mënyrë të rregullt  do  ta  regjistronte  

në një organizatë policore  dhe  se  do  t „ia  rregullonte edhe  pasaportën që  të mund  të lëvizte  

lirshëm në Evropë. Pasi  që  i pandehuri ia  ka  prezantuar formularët  për  anëtarësim në 

European Police Committee,  i pandehuri  ka  kërkuar   nga  i  dëmtuari që  ti nxjerrë edhe  

certifikatën e  lindjes  dhe  vërtetimet  nga  Gjykata  dhe  Policia,se  nuk ishte nën hetime.Pasi  

që i   dëmtuari ka  nxjerrë dokumentet  të cilat  i ka  kërkuar  i pandehuri  të  njëjtit  ia  ka  

paguar  shumën e  tërësishme prej 7000  euro, kurse  i pandehuri  pas  pranimit  të  t hollave  e  

ka  shmanguar  kontaktin duke  u bërë  i paarritshëm për  t‟u  kontaktuar.. 

 

VI. 

Nga  muaji shtator  i vitit 2021, deri me  deri me datë 11.01.2022, i pandehuri ,duke  vepruar  

në vazhdimësi,në bashkëkryerje  me   dajën e  tij I.K dhe  një shtetas  maqedon me  emrnin 

“S...”, nëpërmjet paraqitjes  së rreme  të fakteve, me  qëllim  të përfitimit  të kundërligjshëm 

pasuror, nëpërmjet  veprimeve mashtruese, e vë  në lajthim  të  dëmtuarin B.B  të  cilin e  nxit  

që  të veprojë  në dëm  të pasurisë  së tij ,  në atë mënyrë që: Për  një çmim prej 1250  euro,:ia  

ofron  të  dëmtuarit  një pasaportë  të Maqedonisë, në emër   të A.V, me  nr.K.... dhe  pasi që  
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fotografia e  personit  në pasaportë nuk përputhej  me  figurën e  të  dëmtuarit, i pandehuri   

pasi  që  ia merr  të hollat  të  dëmtuarit, i  thotë  të  njëjtit  që ta  mbajë  pasaportën  e  cekur 

deri  sa  ta  gjente  një pasaportë tjetër dhe  pas  kësaj  i është shmangur çdo  kontakti  me  të  

dëmtuarin. 

 

Me këtë  kryer veprën penale në vazhdim Mashtrim nga  neni 323 par 1   lidhur  me 

nenin 31  dhe  nenin 77 të KPRK. 

 

Andaj gjyqtarja e vetme gjykuese, në kuptim të nenit 3, 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 43, 69, 70, 

71, të KPRK-së, dhe nenit 365 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, të 

akuzuarin e- 

 

GJ Y K O N 

 

DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 /një/viti, i cili dënim do të ekzekutohet brenda  

afatit prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe  

 

DENIM ME GJOBE – në shumën prej 1000 /mijë/ €uro i cili dënim duhet të paguhet ne 

afatin prej 30 /tridhjetë/ ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në dënimin me burgim do t‟i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 11.01.2022 

e deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 367 par 6 te KPRK-së, gjyqtarja e vetme gjykuese me aktvendim të veçantë i ka 

vazhduar masën e paraburgimit të akuzuarit deri ne plotfuqishmërinë e aktgjykimit, jo më tepër 

se dënimi i shqiptuar.  

 

Nëse i pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë, atëherë gjykata dënimin me gjobë do ta 

zëvendësojë me dënim burgimi, duke llogaritur që për çdo 20 /njëzet/ euro të gjobës, do të vuaj 

një ditë burgim.

 

Obligohet i akuzuari në emër të kërkesës pasurore juridike t‟i kompensoj dëmin e shkaktuar   të 

dëmtuarve : L.S në shumë prej 5.000/pesmijë euro/ me vendbanimn në  Ferizaj                         
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rr ” ....”  S.S në shumë 7.500/pesmijë euro/ me vendbanim në Ferizaj rr” ....”  H.S në shumë 

prej 1800/njëmijë e tetqind euro me vendbanim në Fshati ... në shumë dhe D.I në shumë prej 

7000/shtatmijë euro me vendbanim në Ferizaj rr ”....”  në afat prej 30/tridhjetë/ ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.        

 

Të dëmtuarit A.R nga Fshati .... Komuna Kaqanik  dhe    B.B nga Fshati .... Komuna Kaçanik, 

të dëmtuarit  kan hjek dorë nga kërkesa pasurore juridike . pasi që të njjten e kan realizuar.  

 

Në emër të shpenzimeve të procedurës penale i akuzuari obligohet që ta paguaj paushallin 

gjyqësor në shumë prej 30/tridhjetë euro/€, si dhe në emër të fondit të viktimave të krimit 

shumën prej 30/tridhjetë/€, të gjitha këto  në afat prej 30 ditësh nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

 

 

Ndërsa per dispozitivine VII DHE VIII Konform  nenit 364 par.1 pika 1.1 të KPPRK-së, 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

S  E  P  S  E 

VII. 

 

Nga  muaji shtator  i vitit 2021, deri me  deri me datë 11.01.2022, i pandehuri, ka përpiluar  

dokument të falsifikuar dhe me dije k përdorur dokumentin e falsifikuar, pasaportën e  

Republikës  së Maqedonisë Veriore me  nr.K...e cila është në emër  të personit A.V  me qëllim 

të shfrytëzimit të atij dokumenti si original,  në atë  mëmënyrë  që  këtë  pasaportë  ia  shet  të  

dëmtuarit B.B  për  një çmim  prej 1250  euro  dhe  pasiqë fotografia e  personit  në fotografi  

nuk përputhej me  figurën e   të  dëmtuarit,  të njëjtit i  thotë  që ta  mbajë  atë pasaportë deri  sa  

ta  gjente  një pasaportë tjetër  dhe  më pas  nuk paraqitet  duke i shkmangur kontaktet. 

 

- Me të cilën kishte për të kryer veprën penale Falsifikimi  i dokumenteve nga  neni 390 

par 1  të KPRK. 

 

VIII. 
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Nga  muaji  korrik i vitit 2021,deri me datë 11.01.2022  i pandehuri, me qëllim të përfitimit të 

dobisë pasurore për vete  dhe  për I.K  dhe  personin ime  kombësi maqedonase  me  emrin 

“S...”, duke  vepruar  në vazhdimësi  dhe  duke mbajtur  pa  autorizim shenja  të personit  

zyrtar , me  qëllim  që  t „ju shkaktojë dëm   të dëmtuarëve-  u  është prezantuar  rrejshëm  si 

person  zyrtar,  të  dëmtuarëve A.R dhe  B.B; L.S.S, H.S  dhe D.I, të  cilëve  ju thotë se  punon 

si polic  në Maqedoni por  edhe  për Europolin  dhe  me  atë rast  ua  prezanton ID kartelën   në 

të cilën ishte  mbishkrimi polic-detektiv. 

 

Me të cilën  kishte për të kryer veprën penale Prezantimi i rremë si person zyrtar  nga  

neni 409 par 2 të KPRK. 

Shpenzimet e procedurës penale për këtë pjesë të aktgjykimit bien në barrën e mjeteve 

buxhetore. 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Historiku procedural: 

Prokuroria  Themelore ne Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur Aktakuzën 

PP/II.nr. 40/2022 te datës 04.03.2022, ndaj të akuzuarit Z.A, për shkak të veprës penale 

Mashtrimi në vazhdim nga neni 323 par 1  lidhur  me nenin 31  dhe  nenin 77 të KPRK, dhe 

veprave penale: Falsifikimi  i dokumenteve nga  neni 390 par 1 të KPRK, dhe Prezantimi i 

rremë si person zyrtar  nga  neni 409 par 2 të KPRK. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin fillestar me datën 

08.04.2022, në të cilin i pandehuri ishte deklaruar i fajshëm lidhur me  gjashtë dispozitëvët e 

parë të aktakuzës për veprën penale mashtrimi në vazhdim nga neni 323 par 1 lidhur me nenin 

31 dhe nenin 77 të KPRK-së,  ndërsa i akuzuari nuk e pranoj fajësinë për veprat penale si në 

pikat e dispozitivit  nr. VII dhe VIII gjegjëisht për veprat penale Falsifikimi  i dokumenteve 

nga  neni 390 par 1 të KPRK, dhe Prezantimi i rremë si person zyrtar  nga  neni 409 par 2 të 

KPRK. të cilat i ka ngritur Prokuroria  Themelore ne Ferizaj – Departamenti i Përgjithshëm.  
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I akuzuari Z.A, në shqyrtimin fillestar është deklaruar se e pranon fajësinë për  veprën penale 

mashtrimi në vazhdim nga neni 323 par 1 lidhur me nenin 31 dhe nenin 77 të KPRK-së dhe se 

e ndien vetën fajtorë duke theksuar se shpreh keqardhje dhe është penduar thellë, kishte 

gabuar, kishte ndërmarrë veprime të cilat nuk ishte dashur ti merrte, i ka kërkuar falje publike 

të dëmtuarve, duke shtuar se është duke u munduar që t‟ia kthej paratë të dëmtuarve por ende 

nuk ka mundur ti kompensoj ndërsa gjatë kontaktit me familjen ishte marr vesh të tia kthejnë të 

gjitha paratë të dëmtuarve respektivisht A.R 3600.oo€, D.I shumën prej 7000.oo€, ndërsa  e ka 

lutur gjykatën që t‟i shqiptoj një dënim sa më të butë a kërkuar nga gjykata që t‟i ketë parasysh 

të gjitha rrethanat dhe të më shqiptoj një dënim sa më të butë.  

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të KPPRK-

së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit dhe mbrojtësit të tij lidhur me pranimin e 

fajësisë nga ana e te akuzuarit.  

Prokurori i shtetit Albana Parduzi, ka theksuar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit nga pika 1 deri në pikën 6 të dispozitivit të aktakuzës, ky pranim është bërë 

vullnetarisht pa presion dhe i vetëdijshëm për pasojat e pranimit dhe se kjo mbështetje edhe në 

provat materiale që gjenden në shkresat e lëndës, kërkoj nga gjykata ta pranoj pranimin e 

fajësisë dhe të njëjtin ta shpall fajtor, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat.  

Mbrojtësi i të pandehurit Z.A – me autorizim av. Avni Ibrahimi lidhur me pranimin e fajësisë 

nga ana e të mbrojturit të tij ka deklaruar se, e mbështet deklarimin e të mbrojturit të tij nga 

pika 1 deri në pikën 6 të dispozitivit të aktakuzës për veprën penale mashtrimi në vazhdim nga 

neni 323 par 1 lidhur me nenin 77 të KPKR-së, pasi që si mbrojtës i tij ka shqyrtuar akuzat e 

Prokurorisië dhe i vetëdijshëm për natyrën e pranimit të fajësisë me vullnet të plotë në shenjë 

të pendimit dhe keqardhjes për veprimet e tij ka vendosur që të pranoj fajësinë për kryerjen e 

kësaj vepre penale në vazhdim.  

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  mbështetur 

në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale  dhe atë  në: Procesverbali i  marrjes në 

pyetje  të  të  dëmtuarit A.R në polici  me  datë 11.01.2022, Procesverbali i  marrjes në pyetje  

të  të pandehurit Z.A në polici me  datë 11.01.2022; Procesverbali  i marrjes  në pyetje  të  të 

pandehurit Z.A në Polici me  datë 20.01.2022, Procesverbali  i marrjes  në pyetje  të  të 

pandehurit Z.A në Prokurori  me  datë 04.03.2022, Raporti Policor i datës 03.01.2022; 

Procesverbali  i marrjes  në pyetje  në polici tëdëmtuarit   dëshmitarit L.S me  datë 30.01.2022; 

Procesverbali  i marrjes  në pyetje  në polici  të dëmtuarit   dëshmitarit S.S me  datë 



 Numri i lëndës: 2022:004750 
 Datë: 05.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03244727 
 

9 (26)  

   
2
0
2
2
:0
4
4
1
5
0

 

26.01.2022, Procesverbali  i marrjes  në pyetje  në polici  të dëmtuarit   dëshmitarit D.Ii me  

datë 30.01.2022, Procesverbali  i marrjes  në pyetje  në polici  të dëmtuarit   dëshmitarit H.S 

me datë 30.01.2022; Deklarimi  i  dëshmitarit S.A në polici me  datë 11.01.2022, 

Fotodokumentacioni  i lëndës  dhe  zinxhiri  i provave,  Vërtetimi  mbi sekuestrimin  e 

përkohshëm të sendeve i datës 11.01.2022, Çertifikata e  anëtarësimit  në “European Police 

Commitee” në emër  të  dëshmitarit- të dëmtuarit H.S, SMS  nga  telefoni mobil ......në gjuhën 

mqaedone  ku  njfoftohet  dëshmitari –i  dëmtuari L.S  lidhur  me  marrje  e  pasasportës;  2 ID 

kartela me  emblemën “European Police Commitee” në emër  të  dëshmitarit- të dëmtuarit H.S 

1 ID  kartelë me emblemën “European Police Commitee” në emër  të  dëshmitarit- të dëmtuarit 

D.I; -1 ID  kartelë me emblemën “European Police Commitee” në emër  të  dëshmitarit- të 

dëmtuarit A.R ; 1 ID  kartelë me emblemën “European Police Commitee” në emër  të  të 

pandehurit Z.A -Forma  të aplikimit  në Interenational Police Organization; Shkresat e tjera të 

cilat gjenden ne lëndë. 

 

Gjyqtarja në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, është e 

bindur se i akuzuari e ka kuptuar:  

-   i pandehuri kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit;  

- pranimi bëhet vullnetarisht nga i pandehuri pas këshillimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin, nëse i pandehuri ka mbrojtës;  

- pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit për plotësimin e aktakuzës të pranuar nga i pandehuri dhe 

çdo provë tjetër, siç është dëshmia e dëshmitarëve e paraqitur nga prokurori i shtetit ose i 

pandehuri; dhe  

-  aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

 Duke pasur parasysh se gjyqtarja e vetme gjykuese në shqyrtimin fillestar ka pranuar pranimin 

e fajësisë nga ana e te akuzuarit dhe ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 

par 1  pika 1.1, 1.2, dhe 1.3, të KPRK-së, si dhe faktin se janë plotësuar kushtet ligjore nga 

neni 248 par 1 të KPPK-së, atëherë në këtë çështje penale për pikat e dispozitivit nga 1 deri në 

6 për veprën penale mashtrimi nga neni 323 par 1 lidhur me nenin 31 dhe 77 të KPRK-së, nuk 

është zbatuar procedura e provave.  

 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale mashtrimi në vazhdim nga neni 323 par 1 
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lidhur me nenin 31 dhe 77 të KPRK-së, ashtu siç është theksuar edhe ne dispozitiv te këtij 

aktgjykimi te përshkruar ne datën, vendin, kohen dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si 

rrethanë veqanërisht  lehtësuese për të akuzuarin mori pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, është baba i dy fëmijëve,  përkatësisht mbajtës i familjes, gjithashtu si rrethanë 

lehtësuese morri edhe kthimin e hollave dë dëmtuarve A.R 3600.oo€ dhe  D.I shumën prej 

7000.oo€,  si dhe për të dëmtuarit tjerë ka premtuar se për një afat sa më të  shkurtër do t‟ia 

kthej dëmin e shkaktuar  nga i akuzuari, deklaratën e të dëmtuarve që nu ju bashkangjiten 

ndjekjes penale,  ndërsa sa i përket rrethanave rënduese gjykata vlerësoi shkallën e  

përgjegjësisë penale të të akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të kësaj vepre penale 

gjegjësisht vepra penale mashtrimi e kryer në vazhdim ndaj disa personave veç e veç, duke i 

mashtruar të njëjtit me qëllim të përfitimit pasuror të kundërligjshëm, në mënyrë që të 

dëmtuarit të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre respektivisht si pasojë e kësaj vepre penale 

janë përfshirë disa viktima – të dëmtuar, ashtu që gjykata e konsideroj si rrethanë rënduese dhe 

në kuptim të të gjitha këtyre theksimeve, i shqipton dënimin  si në dispozitiv të  këtij 

aktgjykimit, duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me peshën 

e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe me te 

arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë vepra 

penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre penale në 

shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 

Pasi që i pandehuri nuk e ka pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit fillestar,  për piken VII dhe 

VIII të dispozitivit të aktakuzës, gjyqtarja e vetme gjykuese ka caktuar shqyrtimin gjyqësor dhe 

ka ftuar prokurorin e shtetit, të dëmtuarit, dhe dëshmitarët të cekur si në aktakuzë, dhe pasi janë 

plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor,  është ftuar Prokurori i Shtetit për 

të përmbledhur provat që mbështesin çështjen penale andaj konform nenit 328 par 1.të 

KPPRK-së, të paraqet falën hyrëse ku të njëjtën e ka paraqitur. 

 

Konform nenit 329 të KPPRK-së, gjykata në këtë çështje penale gjatë shqyrtimeve gjyqësore 

ka përfshirë të gjitha faktet që gjykata i konsideron të rëndësishme për një gjykim të saktë dhe 

të drejtë dhe deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor. 

 

Provat e paraqitura në shqyrtim gjyqësor 



 Numri i lëndës: 2022:004750 
 Datë: 05.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03244727 
 

11 (26)  

   
2
0
2
2
:0
4
4
1
5
0

 

 

Në shqyrtimet gjyqësore të mbajtura në cilësinë e dëshmitarëve janë dëgjuar dëshmitarët S.S, 

H.S, B.B, si dhe janë administruar provat materiale si:  Procesverbali i  marrjes në pyetje  të  të 

dëmtuarit A.R në polici  me datë 11.01.2022, Procesverbali i marrjes në pyetje të të pandehurit 

Z.A në polici me datë 11.01.2022; Procesverbali i marrjes në pyetje të të pandehurit Z.A në 

Polici me datë 20.01.2022, Procesverbali  i marrjes  në pyetje  të  të pandehurit Z.A në 

Prokurori  me  datë 04.03.2022, Raporti Policor i datës 03.01.2022; Procesverbali  i marrjes  në 

pyetje  në polici të dëmtuarit   dëshmitarit L.S me  datë 30.01.2022; Procesverbali  i marrjes  në 

pyetje  në polici  të dëmtuarit   dëshmitarit S.S me  datë 26.01.2022, Procesverbali  i marrjes  

në pyetje  në polici  të dëmtuarit   dëshmitarit D.I me  datë 30.01.2022, Procesverbali  i marrjes  

në pyetje  në polici  të dëmtuarit   dëshmitarit H.S me datë 30.01.2022; Deklarimi  i  

dëshmitarit S.A  në polici me  datë 11.01.2022, Fotodokumentacioni  i lëndës  dhe  zinxhiri  i 

provave,  Vërtetimi  mbi sekuestrimin  e përkohshëm të sendeve i datës 11.01.2022, Çertifikata 

e  anëtarësimit  në “European Police Commitee” në emër  të  dëshmitarit- të dëmtuarit H.S, 

SMS  nga  telefoni mobil ....në gjuhën mqaedone  ku  njfoftohet  dëshmitari –i  dëmtuari L.S   

lidhur  me  marrje  e  pasasportës;  2 ID kartela me  emblemën “European Police Commitee” 

në emër  të  dëshmitarit- të dëmtuarit H.S; 1 ID  kartelë me emblemën “European Police 

Commitee” në emër  të  dëshmitarit- të dëmtuarit D.I; -1 ID  kartelë me emblemën “European 

Police Commitee” në emër  të  dëshmitarit- të dëmtuarit A.R ; 1 ID  kartelë me emblemën 

“European Police Commitee” në emër  të  të pandehurit Z.A; -Forma  të aplikimit  në 

Interenational Police Organization; gjithashtu ështe lexuar njoftimi i të dëmtuarit A.R i datës 

11.05.2022 i vërtetuar me vulën katrore të pranimit nga gjykata, Shkresat e tjera të cilat 

gjenden ne lëndë. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datën  06.05.2022, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar  i 

dëmtuari S.S, i cili në ndër tjerash ka deklaruar e lidhur me kete rast kishte dhënë deklaratë ne 

Stacionin Policor të cilën deklaratë e ka mbështetur tërësisht, ashtu që ka theksuar se ai ka qene 

duke punuar ne kafiterin “K... ne Ferizaj” si punëtor i sigurimit dhe djali i vellaut të tij H. ishte 

takuar me pare me Z.A dhe te njëjtit ja kishte rregulluar disa dokumentacione per punësim 

jashtë vendin si punëtor i sigurimit dhe se bashku me Z., H. kishin pirë kafe ne nje kafiteri ne 

shesh dhe qëllimi i tij qe ishte takuar me te, ishte ti rregullonte dokumentet per tu punësuar 

jashtë vendit si punëtor i sigurimit. Më tutje ka deklaruar se i pandehuri Z.A është paraqitur si 

punëtor qe punon ne Europol si polic dhe i gjithashtu i ka prezantuar nje dokument si ID dhe 

ne të njëjtën ka qenë e shënuar si polic ndërsa per të, ka thënë qe ai (Z.A) ia rregullon 
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dokumentacionin per me punu si punëtor sigurimi  ne shtetet e Evropës.  Më pas, sa i përket 

bisedës qe ishte pasur, pas 3-4 dite ai ka shkuar ne Han te Elezit ku edhe është takuar me Z. ne 

nje kafiteri dhe ia ka dhënë si kapar në shumën prej 800€, per te filluar për rregullimin e 

dokumentacionit per punësim jashtë vendit. Ndërsa ai kam qene ne dijeni qe Z. eshte nga 

Shkupi dhe se i njëjti i është arsyetuar se ne Maqedoni eshte e hapur kjo organizatë Europol, i 

cili mund te punoj edhe ne shtetet jashtë Maqedonise, iku për këtë i kishte  sjellë disa ID dhe 

certifikate , ku ka shënuar se eshte i punësuar si polic. Gjithashtu dokumenti te cilin ia kishte 

ofruar Z., ka qene e njëjtë sikur dokumenti i H., pra, ka qene një certifikate, ne te cilën eshte 

arsyetuar se ka te drejte te punoj edhe ne diskoteka si punëtor i sigurimit jashtë shtetit dhe pasi 

i kishte pranuar këto, ia kishte dhënë edhe shumën prej 1000€, me te cilën Z.  i kishte ofruar 

disa dokumentacione duke ju thënë, se a doni qe te ia rregulloje edhe një pasaportë 

diplomatike, ku me këtë rast per këto dokumentacione i ka kërkuar edhe 5000€. Më tutje ka 

shtuar se ne momentin kur i kishte mbushur dokumentet per pasaportën diplomatike, ia kishte 

dhënë edhe 2000€ dhe me pastaj ai (dëshmitari) ka planifikuar te shkoj ne pushim ne bregdet 

dhe ishte frikësuar se i Z. po ia sjell dokumentet e nuk kishte pasur mundësi te takohet me te 

dhe kjo ka qene arsyeja qe e kishte thirr te njëjtin dhe ja kishte dhënë edhe 3000€. Pasi ishte 

kthyer nga pushimi, është takuar me te pandehurin dhe i njëjti ia kishte kërkuar edhe 1000€ me 

arsyetimin se po duhet me i ndrru dokumentet qe i kishte marrë me herët dhe t‟i sjell disa të 

tjera dhe ne kete moment ia kishte dhënë edhe 500€ , dhe shuma totale ka arritur ne 7.300€ 

ndërsa këto para ende nuk i janë kthyer nga i pandehuri. Pas kësaj kohe, ai ka qene diku nje 

muaj që të pandehurin nuk e kishte takuar duke pritur te ia sjell pasaportën diplomatike siq 

ishin marre vesh me te pandehurin, mirëpo, pasi qe nuk e kishte takuar te pandehurin, ai është 

njoftuar nga A.R qe e kane arrestuar Z.A per punën e mashtrimit qe i kishte bere personave te 

tjerë.  Më tutje ka shtuar se per rregullimin e këtyre dokumentacioneve, ai e kishte plotësuar 

nje formularë ne baze te dhënave te tij – letërnjoftimit,  por disa i ka mbushur edhe vet i 

pandehuri , ku me kete rast, ai i kishte dërguar edhe dokumentacionin si certifikatën se nuk 

është nen hetime qe e kishte nxjerr ne Gjykatën Themelore ne Ferizaj, si dhe te kaluarën 

kriminale nga Policia. Ndërsa sa i përket pasaportës un nuk kishte arritur qe ta marr dhe nuk e 

dinë se per cilin shtet kishte pasur qe te punësohet vetëm e di qe prej Maqedonise ka pasur për 

tia sjell pasaportën. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datën  06.05.2022, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i 

dëmtuari H.S, i cili në pos tjerash ka deklaruar se për këtë rast kishte dhënë deklaratë vetëm ne 

polici dhe ka theksuar se mbetet në tërësi pranë asaj deklarate, vetëm kishin komunikuar me 
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familjen e Z. dhe kishin arritur nje marrëveshje per te na kthyer pagesën brenda nje muaji ne 

shume prej 1.800€ por ka cekur se ende nuk i ka marrur parat qe ia kam dhene Z.. Ai me Z 

është takuar përmes nje shoku, kanë komunikuar permes telefonit me Z., pasi qe ai ishte i 

interesuar per të dalur jashtë Kosovës per punësim dhe nga Z. e kishte blere nje pasaportë, e 

cila ka qene identik me pamjen e tij dhe kjo pasaport ka qene ne emër te nje shqiptari. Me ketë 

pasaportë ai kishte udhëtuar ne Kroaci dhe Policia kufitare e kishin zbuluar se nuk është 

pasaporta e tij dhe ia kishin konfiskuar të njëjtën dhe ia kishin shqiptuar nje dënim 100€, 

ndërsa  ndonjë problem tjetër nuk kishte pasur.  Më tutje ka theksuar se kur ishte kthyer,  ka 

komunikuar prap me Z. dhe i njëjti i kishte thënë qe do ta beje nje vize, dhe ai së bashku me Z. 

kishin shkuar ne ambasadën e Gjermanise ne Maqedoni, vetëm kishin pritur jashtë ambasadës 

dhe nuk kishin hyre brenda. Ndë ne fillim, ai nuk e kishte njohur Z., por me vone i njëjti i 

kishte thënë se punon në Europol dhe ai e ka fituar bindjen se i njëjti është person zyrtar,  pasi i 

kishte treguar nje ID, por ka cekur se nuk e dinte se ne çfare pozite ka punuar, duke menduar se 

Europoli është nje organizate qe eshte e lidhur dhe e legalizuar nga shteti i Maqedonise. Më 

tutje, Z. ia ka rregulluar nje certifikate dhe disa dokumente per t‟ia rregulluar nje vize per 

punësim jashtë vendit ndërsa dëshmitari ka deklaruar se nuk kishte besuar qe eshte diqka false, 

deri sa i njëjti, i eshte prezantuar se punon ne atë organizate dhe se është person zyrtar si polic.  

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datën 26.05.2022, në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar  i 

dëmtuari B.B, i cili pos tjerash ka deklaruar  se personin ne salle - te akuzuarin e njeh përmes 

nje  shokut të tij, i cili ia kishte dhene numrin e telefonit të tij, siç i kujtohet kishte qene viti 

rreth 2017, ku kishte kontaktuar me kete person me qëllimin qe te dal ne shtetin e Zvicrres per 

punësim. Kur ishte takuar me te akuzuarin ne Shkup- Qarshi, ai kishte thene që do t‟i sjell nje 

pasaport qe të përngjan ty dhe ia kishte treguar disa foto përmes viberit, te cilat ia ka prezantuar 

gjykatës. Më tutje, pasi qe ia ka dërguar te gjitha këto foto, ai është pajtuar me foton qe ia 

kishte përshtatur, kurse kur është takuar me të, me kishte prezantuar nje pasaportë me nje foto 

tjetër me emrin A.V dhe ai e kishte marr kete pasaportë dhe është pajtuar qe pas disa dite t‟i 

sjell pasaportën tjetër qe e kishte përzgjedhur.  Me kete rast, ai e kishte paguar shumen prej 

1.250.oo€ herën e pare ndërsa, pas disa dite ia kishte dhënë edhe 50€, me qellim te nxjerrjes se 

nje dokumenti PCR Test, por te njëjtat nuk ia kishte sjell por vetëm pasaportën. Më tutje ka 

theksuar se kur ia ka dorëzuar pasaportën, ai e kishte marr edhe pse kam qene ne pritje qe te ma 

sjell pasaportën me nje foto tjetër,  mirëpo kjo ka qene si nga garancion që i pandehuri, per t‟ia 

sjell pasaportën me foton qe ai e kishte përzgjedhur, mirëpo pasaportën tjetër siç ishin marre 

vesh, nuk ia kishte sjellë por parat i kishte dhene kur me ka sjell pasaportën me emrin A.V. I 
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akuzuari i kishte thënë se pasaportën të cilin ai e kishte kërkuar, do t‟ia sjellë pas 2-3 diteve. 

Më tutje ka shtuar se ai nuk kishte komunikuar me asnjë person tjetër perveç te akuzuarit, 

ndërsa A. e kishte pare ne automjetin e tij, por, nuk kishin biseduar asgjë me te, pastaj i 

akuzuari ka shkuar për të biseduar me A.,  por, nuk e di se çka kishin biseduar mes vete dhe 

kur është kthyer i kishte thene që ka me ia përgatit edhe disa dokumente te tjera qe i nevojiten 

per udhëtim, si dhe adresën ne cilin vend do te shkoj, ndërsa dokumentet ka pasur te ia 

rregulloj për në shtetin e Zvicres.   Dëshmitari më pastaj ka deklaruar se kur është takuar me te 

pandehurin i njëjti, i është paraqitur se punon si polic i Interpolit, me ç‟rast i kishte prezantuar 

nje kartel – ID, te cilën prokurori ia prezanton me lejen e gjyqtares, ndërsa dëshmitari deklaron, 

se kjo ka qene kartela qe i kishte prezantuar Z. mirëpo interesimi i tij, nuk ka qene se çka 

punon por vetëm qe ai të shkoj jashtë vendit, ndërsa sa i përket prezantimit te kësaj ID, nuk e di 

se ku ka qene qëllimi ndoshta qe t‟ia fuqizon bindjen se ky person punon ne organet shtetërore 

te Maqedonise, si dhe i kishte premtuar se nëse te nxan dikun gjatë udhëtimit per ne Zvicerr, ai 

mundet me ardh me u interesu dhe me te vizitu.  Ndërsa ka cekur se hera e fundit, kur është 

takuar me të akuzuarin është data 04.10.2021, ku ka cekur se mundet me ia prezantu edhe nga 

telefoni i tij ku vërtetëohet se i njëjti – pandehuri ka komunikuar nëpërmjet viber-it, nje nate 

me pare me te akuzuarin dhe i kishte thene qe nesër do te takohemi ne Shkup, ndërsa ai ishte 

përgatitur, e kishte marre valigjen dhe ishte përshëndetur me familjaret, pasi qe, Z. i kishte 

premtuar qe do te niset per ne Zvicerr. Gjithashtu i njëjti edhe me pare e ka thirrur dhe kishte 

qëndruar një nate ne hotel me qellim qe te niset per ne Zvicerr. Më tutje ka deklaruar se e 

kishte marre kete pasaport me emrin A.V, te cilin pasaportë nuk e ka prekur askush  dhe ky 

pasaportë është origjinal dhe nuk dyshon qe kjo pasaportë nuk eshte origjinal, por ai edhe me 

herët deklaruar qe i eshte dukur qe nuk i përngjatë personit ne foto ndonëse ai kishte pritur qe 

t‟ia sjell nje pasaport tjetër origjinal qe t‟i përngjaj me shume. Ndërsa ka theksuar se është e 

vërtetë se pasi qe kishte marre pasaportën me emrin e A.V, ai nuk  është takuar me ate por 

vetëm e kishte pare qe ka qene ne automjetin e tij, ndërs ame të njëjtin kishte kontakuar dhe 

komunikuar,  ndërsa A.V i kishte deklaruar se   pasaporta është origjinal dhe ti bene çka dush 

me te, pasi ai (A.V) e kishte shpalluar te humbur (e kam ç‟lajmeruar). Më pas, i dëmtuari ka 

theksuar se ia kishte treguar A. qe shokun Z.A ta kane arrestuar sepse e kishte pare ne nje 

portal , edhe nje here ia i kishte thënë bënë çka dush me këtë pasaportë, pasi ai e ka nxjerr te ti. 

Ai ka kërkuar nga A. qe t‟ia kthej 1300€ mirëpo i njëjti nuk ka pranuar pasi qe i kishte thene qe 

ai vetëm 300€ i kishte marre nga Z.A per pasaportën qe ia kishte dorëzuar per t‟ia dhenë atij. 

Ndërsa në fund ka deklaruar se  se paratë nuk i janë kthyer dhe asnjë familjar nuk e ka 

kontaktuar per t‟ia kthyer ato para.  
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Mbrojtja e të akuzuarit 

 

Pas administrimit të provave, i akuzuari Z.A e ka paraqitur mbrojtjen e tij, ku ndër të tjerash ka 

deklaruar se nga biseda me te dëmtuarin B.B, e kishin pasur per t‟ia gjetur nje pasaportë me nje 

foto qe i përngjan kishte dhënë B.B , ku me ç‟rast B. i kishte paguar shumen prej 1300€. 

Pasaporta e A.V ka qene origjinal dhe ai nuk e kishte  prekur por vetëm ia kishte dorëzuar B.B 

me qellim te udhëtimit per ne shtetin e Zvicrres per punësim, parat qe i kishte marrë  të 

dëmtuarit – i akuzuari thekson se 900€ ia kishte dhenë A.V, ndërsa pjesën tjetër e kishte 

mbajtur per vete. Më tutje ka theksuar se sa i përket pikës se 7 te dispozitivit te aktakuzës, ai 

asnjëherë nuk ju kishte thënë personave qe punon ne policinë shtetërore ne Maqedoni, por, i 

kishte thënë qe kjo organizata është e Interpolit, e cila i përmban 72 shtete,  duke cekur shtetet 

e rajonit  Shqiperia, Greqia , Bulgaria , si dhe shtete te tjera te cilat nuk mund ti dije. Atë e 

kishte bërë anëtar daja i tij me emrin I.K dhe S. mbiemrin i të cilit nuk iu është kujtuar, 

procedura per tu regjistruar ishte që t‟i siguroj dokumentacionin nga gjykata qe nuk jam i 

dënuar, po ashtu edhe dokumentin nga policia qe nuk ka te kaluar kriminale si dhe disa 

formular me te dhënat e tij dhe pas sigurimit te te gjitha këtyre dokumentacioneve, ai ka pritur 

3 jave deri ne 1 muaj dhe pastaj e kishte marre dokumentin identifikues si dhe e kishte marre 

diplomën ku ka shënuar emri, mbiemri i tij ,po ashtu edhe kush e ka lëshuar kete diplome. Më 

tutje në mbrojtjen e tij i akuzuari ka cekur se pas pranimit te këtij dokumenti daja i tij e kishte 

njoftuar  njoftuar se ky është dokument – organizate shtetërore , dhe pastaj posa e kishte marre 

kete dokument kishte shkuar ne stacionin policor me verifku se a është e lëshuar ne mënyrë te 

ligjshme dhe a është anëtar i kësaj organizate dhe te njëjtit i kishin thënë qe po, pas tre muajve 

ai kishtedalur nga kjo organizatë, ku kishte nënshkruar nje dokument per te cilën kishte 

deklaruar se nuk donte te ishte antarë i kësaj organizate, qëllimi i këtij dokumenti ka qene qe ta 

merrte pasaportën e kësaj organizate me qellim qe te jetë i lire per udhëtime jashtë shtetit. Më 

tutje ka shtuar se sa i përket dokumentit IPO – Internacional Police Organization , organizata 

ndërkombëtare e policisë , ashtu i kishte thene daja i tij I.K pasi, qe ai i kishte  plotësuar edhe 

disa formularë per te marre kete dokument te cilat i i kishte dorëzuar ne polici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Fjala përfundimtare e palëve: 

Prokurori i shtetit  ka paraqitur fjalën përfundimtare të cilën e ka dorëzuar me shkrim ku ndër 

të tjerash ka theksuar se,  pasi  që  i pandehuri  në shqyrtimin fillestar   të datës  06.05.2022, e  
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ka  pranuar  fajësinë  për  veprat  penale  nga  pika 1  deri  në pikën 6 të dispozitivit , të  cilat   i 

vihen në barrë sipas  aktakuzës PP./II.nr.40/2022 të datës 04.03.2022, kurse  ka  mohuar  

kryerjen e  veprave  penale  nga  pikat VII  dhe  VIII  të aktakuzës – prokurori   shtetit  në këtë 

fjalë përfundimtare  do  të paraqet provat  të cilat  dëshmojnë se  i pandehuri ka  kryer  edhe  

veprat  penale Falsifikimi  i dokumenteve nga  neni 390 par 1  të KPRK dhe Prezantimi i rremë 

si person zyrtar  nga  neni 409 par 2 të KPRK. Në mbështetje  të  këtij qëndrimi, po e  

theksojmë  se   i dëmtuari  B.B, në dëshminë e  tij  me  datë 26.05.2022, fare  qartë dhe  

bindshëm , ka deklaruar  në shqyrtimin gjyqësor  se : ka  qenë  i interesuar  që  të  shkojë  në 

Zvicër  për  të punuar  dhe  nuk ka  pasur  dokumente  të rregullta, prandaj  për  këtë  arsye, 

përmes  një shoku  të  tij (A.SH) , e ka   siguruar numrin e  telefonit  të  të pandehurit  dhe  me  

të njëjtin  është takuar tri  here në  Shkup. Herën e  parë  kur  është  takuar  me  të pandehurin  , 

i njëjti  i ka  thënë se mund t „ia  siguroj një pasaportë me  një fotografi e  cila  i përngjanë  

dëshmitarit.P astaj përmes  rrjetit  social  Viber  ia  dërgon  të  dëmtuarit  disa  fotografi  të 

personave  të ndryshëm- fakt  të cilin  dëshmitari e  ka  dokumentuar  në shqyrtimin gjyqësor  

duke  i prezantuar  fotografitë  nga  rrjeti Viber .I njëjti  dëshmitarë, ka deklaruarnë vazhdim , 

se pasi që  i ka  shikuar  fotografitë,  thotë se  është pajtuar me  të pandehurin  që ta  vendosë  

në pasaportë fotografinë e një personi i cili ju ka  përshtatur  të  dëmtuarit, por  kur është takuar  

përsëri  me  të pandehurin i njëjti ia  ka  prezantuar pasaportën  me  fotografinë e  personit me  

emrnin A.V  dhe  me  atë rast  i dëmtuari  ka  kërkuar  nga i pandehuri  që t  „ia  sjellë 

pasaportën  me  fotografinë  të cilën e  kishte  përzgjedhur  më herët. Me atë rast  ia  ka  paguar  

të pandehurit  shumën prej 1250 euro, kurse  pas  disa  ditëve  ia  ka  dhënë edhe  50  euro  për  

nxjerrjen e  dokumentit ,testit PCR. Deklaron se  nuk ka  komunikuar  me asnjë person tjetër  

përpos  me të pandehurin dhe i njëjti i ka  thënë se pas  dy-tre  ditëve do  t „ia  sjellë  

pasaportën me fotografinë e  personit  tjetër, por  pasi  që e  ka  pranuar  shumën e  të hollave  

nga i dëmtuari, i pandehuri  nuk është paraqitur fare dhe  i është shmangur  kontaktit  me  të 

dëmtuarin.  I njëjti  dëshmitar  poashtu  ka  dëshmuar se  si  ishtetakuar  me  të pandehurin në 

Shkup  dhe me  atë  rast i pandehuri  i  është  prezantuar si polic i Interpolit. Gjatë  dëshmisë  

së tij dëshmitari-i  dëmtuari e  ka  identifikuar e dhe  ID kartelën  të cilën ia  ka  prezantuar  i 

pandehuri deklaron se  nuk e  din se  pse  ia  ka  prezantuar  atë ID  Kartelë, por  thotë se,   

ndoshta  ka  qenë  qëllimi  i të pandehurit  që në këtë  mënyrë  t „ia  fuqizoj besimin se  i 

pandehuri  punon në organe  shtetërore të Maqedonisë  pasi  që  gjatë  bisedës  i ka  premtuar , 

duke  i thënë se  ,nëse  i  dëmtuari  do  të ketë problem  gjatë udhëtimt, i pandehuri  mund  të 

interesohet  dhe  ta  vizitoj atë. Nga  e  njëjta dëshmi rezulton se ,në mopmentin kur  i 

pandehhri  nuk i është lajmëruar  në telefon-  i  dëmtuari  thekson se kur e  kishte  kontaktuar  
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personin me  emrnin A.V, të cilit ia  ka  kërkuar  të hollat  për  pasortë, A.   ka  refuzuar  që t 

„ia  kthen  të hollat  duke  i thënë “bëj çka  të  duash, unë e  kam ç‟lajmërura  pasaportën”. 

Dëshmia e  të  dëmtuarit-dëshmitarit B.B,  është provë e  besueshme  dhe  objektive sepse  i 

dëmtuari  të njëjtin përshkrim  të ngjarjes e  ka  dhënë edhe  në  polici  me  datë 13.01.2022, i 

cili përputhet  edhe  me dëshminë e  të dëmtuarit në shqyrimin gjyqësor  të datës 26.05.2022, 

ku  i dëmtuari  dëshminë e  tij e  ka mbështetur  edhe  me  prova  konkrete  siç  janë bisedat  e  

regjitsruara me të pandehurin dhe pranimin e  fotografive  për  pasaportë  nga  i pandehuri I 

pandehuri  në mbrojtjen e tij, në shqyrtimin  gjyqësor  të datës 26.05.2022,  e  ka  pranuar se  të  

dëmtuarve  në këtë  çështje  penale  u është prezantuar  si pjestar  i një  organizate  të Interpolit  

me  emrin IPO  dhe  EPC-  edhe  pse nga  formularët  të  cilët  thotë se i ka  plotësuar  rezulton 

se kushti kryesor  për  anëtarësim  ka  qenë përvoja  në  polici apo në agjencionet ligjzbatuese-

kualifikime  të cilat  i pandehuri  nuk i ka  ,pasi  që  i njëjti e  pranon se me  profesion   është 

instalues  i ujit, nuk ka  vijuar  shkollimin  apo trajnimin për  polic dhe  asnjëherë nuk ka  

punuar  në polici  apo  nstitucione  të zbatimit  të ligjit. Për  më tepër  me  një  kërkim  të 

thjeshtë në Internet mund  të vërtetohet se  organizatat  International Police Organisation dhe  

European Police Committee, në të cilat  është thirrur  i pandehuri , janë organizata  fiktive  të 

cilat nuk ekzistojnë. I pandehuri Z.A edhe  përkundër  faktit se  e  mohon kryerjen e  veprave  

penale  sipas  pikës VII dhe  VIII  të aktakuzës - i  njëjti i pranon në tërësi  elementet  

thelbësore  të veprave  penale Falsifikimi  i dokumenteve nga  neni 390 par 1  të KPRK dhe 

Prezantimi i rremë si person zyrtar  nga  neni 409 par 2 të KPRK-  ku nga  mbrojtja e  të 

pandehurit vërtetohet se i njëjti e  pranon se : 

 E  din se  dokumenti  original  në kushte  normale  nxjerret  nga  organi  kompetent-

departamenti  i ministrisë  së punëve  të brendshme ; -Deklaron se  e  din  se  nuk është normal  

që të shet  pasaportë, por  thotë se ai e din se  me çfarë çmimi  do ta  shet; -Deklaron se nuk e  

ka prekur pasaportën, as nuk e  ka  ndërruar  fotografinë, pasaporta  ka  qenë orgjinale  dhe 

qëllimi ka  qenë  që ta përdorë  apo t‟i shërbej një personi me indentitet tjetër. -E pranon se  të 

dëmtuarit B.B  ia  ka  prezantuar bexhin-ID kartelën  ku figuron fotografia  e  të pandehurit  

dhe mbishkrimi se i njëjti  është polic-detektiv  në organizatën policore IPO;  Prandaj  

qëndrojmë  pranë të gjitha  pikave  të aktakuzës , pasi që  sa  i përketë pikave  VII  dhe VIII  të  

aktakuzës , për  të cilat  i pandehuri nuk e ka  pranuar  fajësinë, po e  theksojmë  se në kuptim  

të veprës  penale Falsifikimi  i dokumenteve nga  neni 390 par 1  të KPRK,  është dëshmuar  

dashja e  të pandehurit  për  të kryer  veprën penale, pasi  që i njëjti ia  ka  shitur të  dëmtuarit , 

një dokument  të udhëtimit me  fotografinë dhe  të dhënat  personale  të një personi  tjetër dhe  

për  më tepër  pasaporta  të cilën ia ka  shitur e  njëjta  ka  qenë e  çlajmëruar, pra ka qenë   
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dokument jovalid,  të  cilin i pandehuri  ia  shet. të  dëmtuarit  për  ta  përdorur si dokument  të 

vërtetë. Edhe  në komentarin e  Kodit  Penal  theksohet se :” Që objekti të ketë cilësitë e 

dokumentit, duhet të jetë i përshtatshëm apo i caktuar që të shërbej për të provuar çfarëdo fakti 

që ka vlerë në raportet juridike. Objekti duhet të jetë i përshtatshëm ose i caktuar që të shërbejë 

si provë në procedurën e përcaktuar me ligj apo me ndonjë dispozitë tjetër para organit 

shtetëror, organizatës punuese, pra për ekzistimin e dokumentit nuk është e mjaftueshme që 

objekti të shërbejë si provë vetëm në komunikimin privat”. 

“Kështu, p.sh. ekziston vepra penale e përpilimit të dokumentit të rremë në situatën kur 

kreditori falsifikon nënshkrimin e debitorit në dokument me të cilën kinse ai pranon borxhin që 

vërtet ekziston, ndërsa kreditori ka përpiluar dokumentin e falsifikuar me qëllim që në 

kontestin civil, të cilin është duke e zhvilluar, ta dëshmojë më lehtë ekzistimin e borxhit 

(dokumenti i falsifikuar me përmbajtje të vërtetë), apo kur ndonjë person nënshkruan 

dokumentin me emrin dhe mbiemrin e tij të vërtetë, por përmbajtja e dokumentit dhe rrethanat 

e tjera flasin pa mëdyshje për atë se lëshues (dhënës) i dokumentit është një person tjetër me 

emër dhe mbiemër të njëjtë, (p.sh. dokumentin për shitblerjen e ndonjë paluajtshmërie e ka 

nënshkruar një person me emrin dhe mbiemrin e tij, ndërsa pronar i asaj paluajtshmërie, sipas 

gjendjes në librat kadastral, është një person tjetër me të njëjtin emër dhe mbiemër), ose kur 

kryerësi një ish-dokument të vërtetë, (dhënës i të cilit është ndonjë person tjetër), vlefshmëria e 

të cilit është anuluar, (duke iu vënë shenja-vula i anuluar)” 

Në rastin konkret  pasaporta  në emër  të A.V ka  qenë  një ish dokument  i vërtetë  të cilën i 

pandehuri  ia  shet  të dëmtuarit, me  qëllim që  të shërbej  për  të dëmtuarin  si provë  e  

indentitetit  me qëllim të kalimit  të kufirit. Prandaj  edhe  nga  mbrojtja e  të pandehurit dhe  

dëshmita e  dëshmitarit B.B sideh  provat  material  si pasoparta  në  emër  të A.V  dhe  ID 

kartela, me  mbi shkrimin IPO  ku gjenden fotografia e  të pandehurit  në  të  cilën është 

shënuar se i pandehuri  është polic-detektiv- vërtetohet se  i pandehuri  Z.A ka  kryer vepra  

penale  të përshkruara  në pikat VII  dhe  VIII  të aktakuzës .  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit  Z.A – me autorizim  av. Avni Ibrahimi, në fjalën përfundimtare  të tij 

ndër të tjerash ka theksuar se gjendja faktike e prezantuar në dispozitiivin e pikës 7 dhe 8 të 

akuzës së Prokurorisë me provat të cilat janë administruar nuk ështe vërtetuar se klienti i tij ka 

ndërmarr verprimin e kryerjes, i cili veprim është i inkriminuar me nenin 390 par e që 

konsiston në falsifikimin enë kuptim të përpilimit të dokumentit publik i cili është origjinal 

përkatësisht në ndryshimin e dokumentit origjinal apoi në përdorimin e dokumentit publik të 

përpiluar përkatësisht të ndryshuar e që është objekt veprues i veprës penale i përvaktuar në 
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nenin e cekur . më tutje ka theksuar se vetë pasaporta e cila është lëshuar në emër të A.V me nr 

të specifikuar në përshkrimin efaktik të lëshuar nga organi kompetent i Republiksë së  

Maqedonisë Veriore, si dhe nga deklarata si në shqyrtimin gjyqësor pio ashtu edhe n 

procedurën paraprake të B.B vërtetohet pa asnjë dyshim se ai dokument nuk është përpiluar e 

as ndryshuar por është dhenë dhe lëshuar nga organi kompetent për dokumente të udhëtimit. 

Për ekzistimin e kësaj vepre në mënyrë imperativë kërkohet përpilimi i një dokumentitë 

falsifikuar në rastin konkiret se kinse e ka lëshuar organi komptent për dhënien e pasaportave 

përkatësisht në ndryshimin e dokumentit origjinal e që e ka dhenë organi kompetent e që në 

rastin konkret nuk ekziston as një fakt që subsimon – konsumon tiparet qenësore të figurës së 

veprës penale të përcaktuara në par 2 të nenit 390. Nuk është kontestues fakti që klienti i tij nuk 

e konteston se ai dokument i udhëtimit është lëshuar në emër të A.V dhe është origjinal të cilën 

klienti im e ka pranuar nga A. dhe meqenëse i ka përrgjarë pçersonit V.B i‟ia ka dorëzuar atë 

ppasaport, pra në rastin konkret veprimet të cilat i ka ndërmarrë klienti i tij mund të trajtohet si 

kundërvajtje por assesi si vepër penale. Më tutje ka theksuar se po ashtu përkitazi me 

përshkrimin faktik në pikën 8 të akuzëz ku Prokuroria pretendon se lienti i tij është prezentuar 

rrejshëm si person zyrtar duke iu referuar kartelave të cilat janë lëshuar nga Organizat e 

regjistruar në Republikën e Maqedonisë Veriore e cila organizatë nuk ka tipare të organizatës 

ose organit shtetëror por thjesht i referohet një organizate private e regjistruar nga ana e 

personave I.K dhe personi me emër S. në Republikën e Maqedonisë Veriore, mbrojtja 

konsideron se nuk ekziston as edhe një fakt i vërtetuar me provat e administruara se pikërisht 

ato kartela i referohen organeve shtetërore të Maqedonisë ose ndonjë organizate ndërkombëtare 

të pranuar sipas të Drejtës Ndërkombëtare si psh. Europoli – Interpoli, Pra, për ekzistimin e 

kësaj vepre edhe në KPRK=së në nenin 113 është e specifikuar se çka trajtohet dhe kush 

mundet të jetë person zyrtar përveç uniformave si person zyrtar mund të jenë profesorat, 

mjekët, etj. Personat e tjerë të cilët janë antarë të ndërmarrjeve të regjistruar si psh Kompania e 

Sigurimit “S...” dhe disa kompani  të tjera nuk kanë premisa shtetëror sipas nenit 113 të 

KPRK-së, prandaj në nenin 409 të KPRK-së, ne mënyrë eksplicite inkriminohet vetëm rastet 

kur personi i rrejshëm prezantohet si person zyrtar e që i referohet organeve shtetëore dhe 

ndërmarrjeve të caktuara që kryejnë autorizime publike. Andaj, ka konsideruar se klienti i tij 

nuk ka kryer asnjë veprim që në rastin konkret do të konsiderohej si veprim i ndaluar në 

kuptim të nenit 409 par 1 dhe 2 ashtu që mbrojtja ka theksuar se në veçanti se edhe ne 

përkshkrimin faktik të akuzës nga 1 deri në 6 e që i referohen mashtrimit nga neni 323 

Prokuroria prezanton si veprim që klienti i tij e ka pru në lajthim të dëmtuarit duke ia 

prezantuar pikërisht apo simbolet e të cilat nuk kishin të bëjnë me veprimatari shtetërore në 
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përgjithësi. Andaj, i ka propozuar gjykatës se për pikën 7 dhe 8 të e liron nga akuza klientin e 

tij sepse nuk është përgjegjës për veprat për të cilat prokuroria pretendon duke iu referu 

komenteve të cilat Prokurori i shtetit i prezantoj në nenin 390 përkatësith 409 të KPRK-së, në 

mënyrë të qartë prezantohet se kur kemi të bëjmë me falsifikimi të dokumentit kërkohet në 

mënyrë imperativë – detyrueshme përpilimi i dokumentit të falsifikuar ndërsa në rastin konkret 

pasaporta – dokumenti i udhëtimit A.V është origjinal i lëshuar nga Organi kompetent për 

dhënien e pasportës nga Maqedonia si dhe nuk është ndryshuar e as prekur nga askush, ndërsa 

në komentimin e kësaj dispotzite në mënyrë specifike theksohet përpilimi i dokumentit të 

falsifikuar si të vërtetë përkatësisht ndryshimin e të dhënave dhe atë ndryshimin e fotografisë . 

ndryshimin e emrit dhe mbiemrit çdo do të thotë se kërkohet ndonjë ndryshim i ndonjë 

falsifikimi material.  

 

Vlerësimi i dëshmive të dëshmitarëve dhe provave të administruara   

 

Gjykata pas administrimit të provave, i ka vlerësuar të njëjtat veç e veç dhe në lidhshmëri 

reciproke me njëra tjetrën dhe vërtetoi gjendjen faktike të përshkruar si në dispozitiv 7 dhe 8 të 

këtij aktgjykimi ndaj të pandehurit  Z.A, ashtu që këtë gjendje faktike e vërtetoi nga provat e 

administruara gjate shqyrtimeve gjyqësore në të cilat nuk është vërtetuar  dyshimi i bazuar mirë 

se i pandehuri ka kryer veprat penale si në pikat e dispozitivit nr. 7 dhe 8 te aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore ne Ferizaj, ashtu që gjeti se të njëjtat nuk përmbëjnë vepër penale sipas 

Kodit Penal ne fuqi.  

 

Nga dëgjimi i dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit S.S të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, gjykata 

e analizoi me kujdes ashtu që, konstatoi se dëshmia e tij ishte vërtetuese sa i përket vepres 

penale mashtrimi në vazhdim të kryer nga ana e te akuzuarit Z.A, mirëpo jo edhe sa i përket 

vepres penale si në pikat e dispozitivit nr. 7 dhe 8 të aktakuzës, ashtu lidhur me këto, i njejti 

deklaroi se me të akuzuarin dhe H. kishte pirë kafe ne një kafiteri në shesh te ndërsa qëllimi i 

takimit me pandehurin ishte rregullimi i dokumentacionit për punësim jashtë vendit si punëtor i 

sigurimit. Ai ka fillimisht ka deklaruar se i pandehuri është paraqitur si polic në Europol ku i 

kishte prezantuar një ID dokument ku ka qenë e shënuar polic, ndërsa i kishte premtuar se do 

t‟i rregulloj dokumentet për tu punësuar si punëtor sigurimi jashtë vendit, ne kembim të 

mjeteve monetare te kerkuara nga ana e të pandehurit. Mirëpo më vonë kishte deklaruar se 

dokumenti me të cilin është prezantuar i pandehuri Z.A ka qenë i njejtë sikur dokumenti i Id në 

emër të D.I – ku figuron emërtimi Internacional Police Commitee. Kjo deklaratë e tij, nuk 
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dëshmon se i akuzuari është paraqitur si polic i Europolit, por si polic i sigurimit të 

Internacional Police Commitee me ID – kartë, ashtu që kjo tregon se i dëmtuari është vënë në 

lajthim nëpërmjet paraqitjes se fakteve të pa vërteta mirëpo jo si prezantim i rremë si person 

zyrtar.  Pra, në rastin konkret paraqitja e të pandehurit kinse si polic i një organizate private ka 

qenë me qëllim që mashtrimit dhe përfitimit pasuror,   

 

Nga dëgjimi i dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit H.S të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, gjykata 

e analizoi me kujdes të njëjtën, ashtu që konstatoi se dëshmia e tij ishte objektive, e saktë, dhe 

e plotë sa i përket vepres penale mashtrimi në vazhdim të kryer nga ana e te akuzuarit Z.A, 

mirëpo jo edhe sa i përket vepres penale si në pikat e dispozitivit nr. 7 dhe 8 të aktakuzës, ashtu 

lidhur me këto në shqyrtimin gjyqësor mes të tjerash ka deklaruar se me Z.A është takuar 

nëpërmjet një shoku ndërsa kishte biseduar me të nëpërmjet telefonit pasi që, ishte i interesuar 

të dilte jashtë Kosovës për punësim, dhe nga Z. e kishte blerë një pasaportë e cila ishte identik 

me pamjen e tij dhe kjo pasaport ka qenë në emër të një shqiptari. Me të njëjtën pasaport 

kishte udhëtuar në Kroaci dhe Policia kufitare e kishin zbuluar se nuk ishte pasaporta e tij, dhe 

të njëjtën ia kan konfiskuar pasaportën dhe i kishin shqiptuar dënim prej 100€. Nga kjo 

deklaratë vërtetohen se kemi të bëjmë me një vepër penale mashtrimi nga i akuzuari, i cili 

nëpërmjet paraqitjes se rreme të fakteve dhe me qëllimin e përfitimit pasuror të tij, e kishte 

mashtruar të dëmtuarin duke ia shitur një pasaportë me pamje  identike me të, dhe e cila ka 

qenë në emër të një shqiptari. Pra, sipas kësaj deklarate është vërtetuar se skemi të bëjmë me 

veprën penale falsifikimi i dokumenteve për arsye se nuk është përmbushur figura e vepres 

penale  falsifikimi i dokumenteve, mirëpo është përmbushur figura e veprës penale mashtrimi 

në vazhdim nga neni 323 i KPRK-së. 

 

Nga dëgjimi i dëshmitarit B.B të dhënë në shqyrtimin gjyqësor, gjykata e analizoi me kujdes të 

njëjtën, ashtu që konstatoi se dëshmia e tij ishte objektive, e saktë dhe e plotë sa i përket vepres 

penale mashtrimi në vazhdim të kryer nga ana e te akuzuarit Z.A, mirëpo jo edhe sa i përket 

vepres penale si në pikat e dispozitivit nr. 7 dhe 8 të aktakuzës, ashtu lidhur me këto në 

shqyrtimin gjyqësor mes të tjerash ka deklaruar se me të akuzuarin është njoftuar ne vitin 2917 

dhe me të kishte kontaktuar me qëllim të punësimit në shtetin e Zvicrës, ndërsa i akuzuari i 

kishte thënë se do të sjellë një pasaportë që të përgjan ty dhe ia kishte treguar foto përmes viber 

të cilat i kishte prezantuar në shqyrtimin gjyqësor me lejen e gjyqtares se vetme gjykuese, 

mirëpo ka theksuar qartë se nuk ka dyshuar për vërtetësinë e pasaportës pasi ka thënë se është 

origjinal mirëpo i është dukur se i përngjan personit në foto te pasortës gjegjësisht A.V, pasi të 
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njëjtin ne ditën kur është takuar me Z.A e ka parë në automjet e tij mirëpo nuk kishte 

komunikuar me të. Në momentin kur nuk i ishte përgjigjur Z.A, kishte komunikuar me A.V, i 

cili i kishte thënë se pasaporta është origjinal dhe e kishte shpallur të humbur. Nga kjo deshmi 

të dhënë në shqyrtimin gjyqësor është vërtetuar se i pandehuri e ka mashtruar të dëmtuarin  

duke i dhënë një pasaportë  e cila në të vërtetë i përkiste personit A.V  me qëllim që i dëmtuari 

të shkonte në shtetin e zvicrës dhe të punonte atje. Ndërsa nga kjo dëshmi nuk është vërtetuar 

me saktësi dhe në mënyrë të plotë në pikën 7 të dispozitivit të aktakuzëss gjegjësisht për vepren 

penale falsifikimi i dokumentetit – për arsye se dëshmitari në mënyrë të qartë deklaroi se 

pasaporta ishte origjinale dhe nuk kishte pasur as edhe një dyshim se e njejta pasaport kishte 

qene e ndryshuar apo kishte ndërhyrë në të i pandehuri, gjithashtu edhe per vepren penale të 

përshkruar si në pikën 8 e dispozitivit të aktakuzës prezantimi i rrejshëm si person zyrtar, pasi 

që dëshmitari nuk specifion asnjë dokument të  Institucionit Ndërkombëtar Europol,  në të 

cilen i pandehuri është thirrur si pjestarë të njëjtës organizatë. 

 

Nga leximi dhe analizimi Çertifikatës për anëtarësimin në “European Police Commitee” dhe dy 

ID kartelave në emër të dëshmitarit – të dëmtuarit H.S, gjykata ka konstatuar se këto 

dokumente nuk janë dokumente zyrtare të ndonje Insitucioni ndërkombëtar zyrtar, por është 

një dokument i thjeshtë sigurimi  me titull “European Poice  Committee, E.P.C” ,  të cilat janë   

përdorur duke iu paraqitur fakte të pavërteta të dëmtuarit, kinse do të punësohet jashtë 

Republikës së Kosovës, nëse ai do të paguaj një shumë të hollash të cilat ishin kërkuar nga i 

pandehuri. Ashtu që, gjykata vërtetoi se i pandehuri në vazhdim dhe me qëllim të përfitimit 

pasuror per vete, kishte përdorur këto dokumente për t‟i mashtruar të dëmtuarit dhe për ti vënë 

në lajthim kinse me marrjen e kësaj çertifikate, do të mund të punojnë në shtetet e Europës.  

 

 

Vlerësimi i mbrojtjes së të akuzuarit 

 

Gjykata  ka vlerësuar mbrojtjen e të akuzuarit në fazën paraprake por edhe në  shqyrtimin 

kryesor e cila është vlerësuar një mbrojtje e thjesht, duke u munduar që të shpjegojë tërë 

kronologjinë e ngjarjes duke u përqendruar në atë se asnjëherë nuk iu kishte thënë të dëmtuarve 

se punon në Policinë Shtetërore ne Maqedoni  dhe se sa i perket pikes se dispozitivit nr 8 të 

akakuzës ku  akuzohet për falsifikim të dokumenteve gjegjësisht të pasaportës së A.V ka 

theksuar se pasaporta ishte origjinale ndërsa nuk e ka prekur atë, apo ndërhyrë por vetëm ia 
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kishte dorëzuar B.B që ky i fundit ta përdorë për të udhëtuar në shtetin e Zvicrës për punësim. 

Ashtu që ka mohuar në mënyrë kategorike se ka kryer pikat 7 dhe 8 të dispozitivit të aktakuzës.  

 

Gjykata nga mbrojtja e të akuzuarit nuk ka arritur të vërtetojë dyshimin e bazuar mirë se veprat 

penale për të cilën akuzohet i pandehuri përmbëjnë vepër penale, respektivisht nuk mund të 

konstatohet me vërtetësi të plotë se dhënia e një pasaporte origjinale e pa prekur, pa ndërhyrë 

në të, dhe e lëshuar nga Insitucioni përkatës shtetësor i Republikës së Maqedonisë Veriore e 

përmbledh elementet e  posaçme të vepres penale  falsifikimi i dokumenteve nga neni 390 par 

1 te KPRK-së,  si dhe gjithashtu lidhur me vepren tjetër penale prezantim i rremë si person 

zyrtar, nuk mund të konsiderohet vepër penale pasi që vepra penale e mashtrimit e konsumon 

të njëjtën dhe se prezantimi i rremë ka qenë mënyrë për të mundësuar vepren penale mashtrimi 

nga neni 323 par 1 të KPRK-së.  

Në kontest të kësaj edhe nga përshkrimi i dispozitivit të aktakuzës, nuk është vërtetuar 

përshkrimi i veprimeve të të akuzuarit ndaj të dëmtuarve,  ndërsa vepra për të cilat akuzohet 

mund të konsiderohet si kundërvajtje dhe asesi si vepër penale, ashtu që gjykata këtë e 

konstatoi  gjatë dëgjimit të të dëmtuarit, dëshmitarëve, dhe mbrojtjes së të akuzuarit. 

 

Analiza e fjalës përfundimtare të prokurorës së shtetit 

 

Gjykata në këtë çështje penale më një vëmendje dhe kujdes të shtuar e ka vlerësuar dhe 

analizuar edhe fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit. 

Në fjalën përfundimtare të Prokurorit të shtetit ka deklaruar se kryerja e veprave penale nga i 

akuzuari si në pikat dispizitivit të aktakuzës, vërtetohet nga dëshmia e dëmtuarit B.B,  H.S dhe 

S.S, mirëpo një pretendim i tillë i prokurorisë për gjykatën ishte i pabazë, kjo për faktin se 

dëshmia e tyre nuk e inkriminoi të akuzuarin për veprat penale si ne dispozitivin nr. 7 dhe 8 të 

aktakuzës, për arsye se siç  është cekur më lartë dëshmia e të dëmtuarve nuk është dëshmuar 

me asnjë fjalë të vetme se në veprimet e të pandehurit kemi të bëjmë me vepren penale 

prezantimi i rremë si person zyrtar dhe vepren penale falsifikimi i dokumenteve zyrtare për 

arsye se nuk përmbushen elementet e posaçme të figurës se veprave penale veç e veç.  

 

Në radhë të parë, Prokurori i shtetit ka theksuar ne fjalen përfundimtare të perpiluar me shkrim 

se “ i pandehuri është prezantuar si polic i Interpolit ndërsa thekson se në shqyrtim gjyqësor i 

dëmtuari e ka identifikuar edhe ID kartelën të cilën  ia ka prezantuar i pandehuri”  ndërsa nëse 

shikojmë në deklaratën e të dëmtuarit dhënë në shqyrtimin gjyqësor kuptojmë se i demtuari 
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thekson se i pandehuri është paraqitur si person zyrtar i Europolit mirëpo gjithashtu e pranon se 

i pandehuri i ka paraqitur një dokument për të cilin dëshmon se ka pasur mbishkrimin 

“Europian Police Committee E.P.C” e nuk ka pasur ndonjë mbishkrim Europol ose Interpol. 

Kjo, vërteton edhe njëherë se në veprimet e të pandehurit kanë ekzistuar elementet e vepres 

penale mashtrimi, dhe jo prezantimi i rrejshëm si person zyrtar. Pasi që, për të përmbushur 

figura e vepres penale prezantimi i rrejshëm si person zyrtar duhet patjetër që  i pandehuri të 

prezantohet dhe të krijoj nje bindje tek i demtuari se punon dhe i përket një insitucioni vendor 

apo ndërkombëtar ashtu siç e parasheh kodi penal. Ndërsa, lidhur me mbishkrimin “Europian 

Police Committee E.P.C” nuk vërtetohet me asnjë fakt bindës dhe provë te pakonstestueshme 

nga ana e Prokurorit të shtetit se ky është ndonje instucion relevant vendor apo ndërkombëtar. 

Ndërsa është fakt notor se nuk ekziston ndonjë intitucion vendor apo ndërkombëtar zyrtar me 

mbishkrim të tillë. 

 

Në radhë të dytë, Prokurori i shtetit thekson se “dokumenti – pasaporta në emër të A.V ka qenë 

një ish- dokument i vërtetë të cilën i pandehuri ia shet të dëmtarit, me qëllim që të shërbej për 

të dëmtuarin si provë e identitetit me qëllim të kalimit të kufirit”. Ndërsa,  gjykata ka analizuar 

këtë çështje me kujdes dhe gjeti se dokumenti – pasaporta ka qenë e vlefshme dhe për më tepër 

nuk ka qenë i anuluar, por i shpallur i humbur nga A.V, me të vetmin qëllim që të tregtohet 

ashtu që, në këtë formë i dëmtuari t‟a vë në lajthim Policinë kufitare  kinse është një person 

tjetër gjetgjësisht se është A.V me qëllim që të kaloj kufirin e caktuar. Andaj, gjykata konstaton 

se ne rastin konkret nuk ekziston vepra penale e falsifikimit të dokumentit pasi për të ekzistuar 

kjo vepër duhet të paraqitet si përpilim i dokumentit të falsifikuar apo si ndryshim i dokumentit 

origjinal.   

Sipas komentarit të Kodit Penal: përpilimi është hartim i plotë apo i pjesshëm i dokumentit të 

rremë. Përpilimi i ri i plotë i dokumentit do të ekzistonte atëherë kur ndonjë personi i 

atribuohet deklarata të cilën ai fare nuk e ka dhënë. Ndërsa,  ndryshimi i dokumentit paraqet 

ndërrimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal (autentik), duke bërë ndryshimin pjesërisht të 

tij, ashtu që dokumenti merr kuptim tjetër nga ai që kishte dokumenti origjinal (autentik).  

Ashtu që, në rastin objekt i kësaj çështje penale, gjykata ka konstatuar se i pandehuri ia ka 

shitur një pasaportë të vërtetë origjinale, nuk është përpiluar nga i pandehuri,  nuk është 

ndryshuar pëmbajtja e saj, apo nuk është nderhyrë në përmbajtjen e saj. Pra, dispozitivi nr. VII 

i aktakuzës nuk janë përmbushur elementet e posaçme të vepres penale falsifikimi i 

dokumenteve të parashikuar nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës.  
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Konstatimi i gjykatës 

 

Duke u bazuar në të gjitha këto që u thanë më lartë e duke marrë parasysh posaçërisht faktin se 

Gjykata me rastin e vendosjes është e obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të 

gjithanshme dhe të  pa kontestueshme, në favor dhe disfavor të akuzuarit,  e posaçërisht këtë 

duke e ndërlidhur me  nenin 3 të KPPK-së, parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin in 

dubio pro reo, se mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për 

zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të 

drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  Për më tepër 

është e pa diskutueshme se mbi kënd bie barra e provës për fajësinë e të akuzuarit dhe çdo 

veprim tjetër i gjykatës do të kuptohej si e kundërt dhe në këtë mënyrë lëvizje e barrës së 

provës nga organi i akuzës në të akuzuarin, e cila është në kundërshtim esencial me njërin prej 

parimeve fundamentale të procedurës penale e përcaktuar  me nenin 7 të KPPRK-së, në të cilën 

gjykata detyrohet që saktësisht dhe tërësisht t‟i vërtetojë faktet të cilat janë të rëndësishme për 

marrjen e vendimit të ligjshëm, si ato kundër të pandehurit dhe ato në favor të tij dhe t‟i 

mundësoj të pandehurit dhe mbrojtësit të tij shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që 

janë në favor të pandehurit, e garantuar edhe me nenin 6.2 të KEDLNJ. 

 

Duke u bazuar në të gjitha ato që u thanë më lartë, gjykata erdhi në përfundimin se veprat 

penale për të cilat është akuzuar i pandehuri nuk përmbëjnë vepra penale  dhe të njëjtin ka 

vendosur që ta lirojë nga akuza ashtu siç është vendosur edhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Kërkesa pasurore-juridike dhe shpenzimet e procedurës penale 

      Vendimi mbi  kërkesën pasurore-juridike  është marr në kuptim të nenit 463 par. 3 të 

KPPRK-së. 

      Konform nenit 454 të KPPRK-së, shpenzimet procedurale bien në mjetet buxhetore të kësaj 

gjykate. 

                Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

                                             GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

                                Departamenti Përgjithshëm-Divizioni Penal,  

                                            P.nr.2022:044150 datë 05.07.2022 
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Zyrtar ligjor,                                Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

 Gazmend Bytyqi                  Hakile ILAZI 

                                          

     

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykatën e Apelit 

të Kosovës në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi. 

Ankesa duhet të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Ferizaj. 


