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Numri i lëndës: 2020:158166 

Datë: 17.12.2020 

Numri i dokumentit:     01458700 

 

 

P.nr.991/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal, 

Gjyqtarja e vetme gjykuese Hakile Ilazi, me  praktikanten Lisjeta Spahiu , në çështjen penale 

kundër të akuzuarit Sh. S. për shkak se ka kryer veprën penale  falsifikim i dokumenteve nga 

neni 390 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës: PP/II.nr.1458/20 të datës 

23.11.2020 të Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm, pas përfundimit 

të shqyrtimit fillestar të mbajtur me datë 17.12.2020 në praninë e Prokurorit të Shtetit Albert 

Zejnullahu dhe të akuzuarit, të njëjtën ditë  mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari: Sh. S., nga i ati R., nëna H. e gjinisë K., i lindur më dt......... në fsh. B......, Komuna 

Ferizaj, me vendbanim në të njëjtin vend, ka të kryer shkollën e mesme, me profesion 

elektricist, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

numër personal ...... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

SEPSE: 

 

Me datë 27.06.2019 në Ferizaj, me dije përdorë dokumentin publik të falsifikuar dhe atë 

pasqyrën financiare-qarkullimi për llogarinë bankare tij personale, pranë Bankës për Biznes- 

filiali në Ferizaj, për periudhën kohore nga 01.08.2018 deri me dt. 27.06.2019, me numër të 

llogarisë bankare 1304003008514530, në atë mënyrë këtë dokumente të bankës i pandehuri e 
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shfrytëzon si origjinal në Ambasadën e Suedisë në Shkup, me qëllim të aplikimit për vizë pune 

jashtë vendit. 

 

  me të cilën kreu veprën penale falsifikim i dokumenteve nga neni 390 par.2 lidhur me 

par.1 të KPRK-së 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 69 si dhe në bazë 

të neneve 359 dhe 365 të KPPRK-së,  të akuzuarin Sh. S. e: 

G J Y K O N 

 

 Me DËNIM ME BURGIM prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në qoftë se 

i akuzuari  brenda periudhës kohore prej  një (1) viti pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nuk kryen vepër tjetër penale (koha verifikimit), në të kundërtën dënimi me 

kusht do t’i revokohet. 

DËNIM ME GJOBË NË SHUMË PREJ 600 /gjashtëqind/ euro të cilin dënim është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

Nëse dënimi i shqiptuar nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të parapara me 

nenin 43 par. 3 të KPRK-së, do të ekzekutohet në atë mënyrë që i akuzuari për çdo 20 

(njëzet) Euro do të vuaj nga një ditë burgimi. 

Konform dipozitave te nenit nenit 450 par. 1 dhe 2  pika 2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të 

KPPRK-së, obligohen i akuzuari që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 20 

(njëzetë) euro në afatin prej tridhjetë (30) ditësh nga momenti kur ky aktgjykim merr 

formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Obligohen të akuzuarit që të paguajnë shumën prej 30 (tridhjetë) eurove në Fondin për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga momenti 

kur ky aktgjykim merr formën e prerë nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
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A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën  PP/II.nr.1458/20 të datës 23.11.2020, ka 

ngarkuar të akuzuarin Sh. S. për veprën penale falsifikim i dokumenteve nga neni 390 par.2 

lidhur me par.1 KPRPK-së, duke propozuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet 

sanksion penal i paraparë me ligj. 

 

 Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 

17.12.2020 në të cilën shqyrtim të pranishëm ishin prokurori i shtetit Albert Zejnullahu dhe i 

akuzuari Sh. S. 

 

I akuzuari pasi është njoftuar nga gjykata në kuptim te nenit 246 te KPRK-se, lidhur me të 

drejtën për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për të cilën është 

akuzuar në shqyrtimin fillestar  ka deklaruar se e pranon fajësinë për veprën penale të cilën e 

ngarkon aktakuza për të gjitha pikat e saj, dhe është i vetëdijshëm për pranimin e fajësisë dhe 

pasojat që mund të vijnë nga ky pranim. 

 

I akuzuari Sh. S. deklaron: shpreh keqardhje dhe është i penduar thellë, i njëjti shton se është 

hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin për vepra të tilla penale, e lus gjykatën që të më shqiptoj 

një dënim sa më të butë dhe i premton gjykatës se nuk do të përsëris vepra te tilla penale. 

 

Prokurori i Shtetit Albert Zejnullahu duke shprehur mendimin e tij përkitazi me pranimin e 

fajësisë, ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, se pranimi i 

fajësisë është bërë konform dispozitave ligjore dhe se ky pranim i fajësisë është i mbështetur në 

provat dhe shkresat që përmban aktakuza, prandaj i propozoi gjykatës që të ketë parasysh 

pranimin e fajësisë dhe t’i shqiptoj një sanksion penal të paraparë me ligj. 

 

Me që i pandehuri ka pranuar fajësinë gjyqtarja e vetëm gjykuese ka konstatuar se janë 

plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par.1 KPPK-së i pandehuri  

ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i 

pandehuri, pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes  që përmban aktakuza, në materialet e 

prezantuara nga prokurori i shtetit dhe në provat tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës siç 
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janë: qarkullimi për llogari i BPP të dt.27.06.2019, shkresat nga Ambasada e Suedisë, shkresat 

e BPP-së, si dhe shkresat tjera që gjenden në lëndë. 

 

 Me qenë se i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, andaj gjyqtarja konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është 

e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka 

vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

 

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

tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale falsifikim i dokumenteve nga neni 390 par.2 

lidhur me par.1 të KPRK-së, ashtu siç është theksuar edhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi të 

përshkruar në datën, vendin, kohën dhe mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

 

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

kuptim te nenit 69 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht  lehtësuese gjeti faktin se i 

akuzuari e ka pranuar fajësinë, duke shprehur  pendimin e sinqertë dhe real për veprën penale 

të kryer, se deri më tani nuk rezulton të jetë dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë, 

faktin se kjo vepër penale nuk ka rezultuar me pasoja shumë të rënda, respektivisht se vlera e 

dëmit të shkaktuar është e vogël, moshën e të akuzuarit, ndërsa sa i përket rrethanave rënduese 

gjykata nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese përveç që vlerësoi shkallën e përgjegjësisë penale të  

akuzuarit si dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale. Andaj duke marrë parasysh tërësinë 

e këtyre rrethanave, gjykata të akuzuarve  i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të preventives speciale 

dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me 

peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale 

dhe personalitetin e të akuzuarit. 

Vendimi mbi shpenzimet paushallë është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 

lidhur me nenin 450 par.1 dhe  2 nënpar. 2.6 të KPPRK-së. 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2020:158166 
 Datë: 17.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01458700 
 

5 (5)  

   
2
0
2
0
:1
6
3
7
7
7

 

 

 Vendimi mbi kompensimin e viktimave te krimit eshte marre ne kuptim te nenit 39 par. pika 

3.1 te ligjit, Nr.05/L-036, te Ligjit per Kompnesimin e Viktimave te Krimit. 

                 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.991/20 datë 17.12.2020 

 

 

Praktikante                                      Gjyqtarja 

Lisjeta Spahiu                             Hakile Ilazi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditëve,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Ankesa i dorëzohet Gjykatës Themelore në Ferizaj. 

 


