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Numri i lëndës: 2020:099505 

Datë: 06.10.2020 

Numri i dokumentit:     01167658 

 

 

P.nr.144/2017 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, DEGA SKENDERAJ-Departamenti i Përgjithshëm, 

me gjyqtarin e vetëm gjykues Mentor Hajraj dhe me procesmbajtësen Aferdita Isufi në 

lëndën penale ndaj të akuzuarës F., O., nga fsh. ...., komuna e  S., për  shkak të veprës 

penale – Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, duke 

vendosur sipas aktakuzës se Prokurorisë së Themelore në Mitrovicë, Dep. i Pёrgjithshёm, 

PP.nr.3250/18, të dt. 06.07.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me dt.05.10.2020, i 

cili ishte i mbyllur për publikun, duke u bazuar në vendimin e Këshillit Gjyqësor tё 

Kosovës nr.85/2020, i dt.29.05.2020, në të cilin ishin prezent prokurorja e shtetit 

Stojanka Kasalloviq, dhe e akuzuara F., O., me dt.06.10.2020, e mori dhe me pas publikisht 

e shpalli, dhe e përpiloi këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

E akuzuara F., O., e bija e A., dhe Z., e vajzërisë Q., e lindur me dt. (data e lindjes), në 

fshatin .... komuna K.. me vendbanim në fshatin ..., komuna S.,, shqiptare, shtetase  e 

Republikës se Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, amvise, e martuar, nёnё e .... fëmijëve, 

e gjendjes se dobët  ekonomik, me nr. Personal .......  

 

 

ËSHTË  FAJTORE 

 

SEPSE: Nё muajin Mars 2018 nё S., ёshtё pajisur me Certifikatë veteranit tё luftës tё 

protokolluar me nr. .... tё datës 26.04.2016, si dhe vërtetimin nga zyra e  kategorive tё 

personave tё dal nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare tё Kosovës nё emër tё saj me nr..... tё 

datës 20.03.2018, edhe pse e njëjta nuk ishte ushtare e rregullt dhe nuk ёshtё gjetur nё 

listën e veteraneve tё Ushtrisë Çlirimtare tё Kosovës, dhe atё dokumentacion sё bashku 

me kërkesën pёr pension tё veteraneve me nr. 02 05 4103, e ka dorëzuar me datën 

22.03.2018, nё zyrën e Ministrisë pёr Punë dhe Sigurim Social- Departamentit tё 
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Familjeve e Luftëtarëve tё rёnё, invalidёve tё luftës dhe viktimave civile nё Mitrovicë, 

domethënë ka përdorur dokument të rreme publik si tё vërtetin. 

 

Me këtë veprim ka kryer veprën penale- Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2 

lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në baze të se njëjtës dispozite ligjore si dhe neneve 41, 49, 50, 51, 52 dhe 

73 të KPRK-së, lidhur me nenin 450 parag.1 dhe 2 nën para. 2.6, nenit 453 par.1, dhe 

nenit 365 të KPP-së, i shqipton: 

 

DËNIM ME KUSHT 

 

Të akuzuarës  gjykata i përcakton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej  një (1) vjet i 

cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse e akuzuara brenda afatit  prej dy (2) vjet nga dita 

kur aktgjykimi të merr formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

Obligohet e akuzuara qe në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguaj shumen 

prej njëzet (20) euro, në emër të paushallit gjyqësor obligohet të paguaj  shumen prej 

dhjet (10)10 euro, dhe nё emër tё Fondit pёr Kompensimin e Viktimave tё Krimit 

obligohet tё paguaj shumën prej tridhjetë (30) euro, të cilat është e obliguar që t’i paguaj 

në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Sipas aktakuzës palë tё dëmtuar nuk pati, andaj pёr kërkesën pasurore-juridike, gjykata 

nuk vendosi fare nё procedure penale. 

 

Në bazë të dispozitës ligjore nga neni 69 par.1 të KPRK-së, gjykata krahas dënimit kryesor 

shqipton edhe; 

 

DËNIMIN PLOESUES-Marrja e sendit 

 

URDHEROHET konfiskimi nё mënyrë tё përhershëm i Çertifikatës nr.... e dt.... dhe 

vërtetimit  nr. ...., dt.20.02.2018, tё dyja nё emirin e tё akuzuarës. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë,Dep. i Përgjithshëm, me aktakuzën e saj 

PP.nr.3250/18, të dt. 06.07.2020, e ka akuzuar F.. O., nga fsh. ....., komuna e S., për shkak të 

veprës penale - Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata në këtë çështje penale me dt.05.10.2020, e ka mbajtur shqyrtimin fillestar, në të 

cilin ishin prezent prokurorja e shtetit Stojanka Kasalloviq, e akuzuara F., O., dhe 

përkthyesi i gjykatës Sh., H., 
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Nё fillim tё shqyrtimit fillestar gjykata tё akuzuarën e ka njoftuar hollësisht me të drejtat 

e saj procedurale. 

 

E akuzuara deklaroi se i ka kuptuar të drejtat e saj, dhe së dëshiron tё mbrohet vet.  

 

Pas leximit të aktakuzës, gjykata tё akuzuarën hollësisht e ka njoftuar me pasojat e 

pranimit tё fajësisë, dhe me pas e njëjta në tërësi e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

për të cilën ajo akuzohet sipas aktakuzës, pranimin e fajësisë e ka bërë në mënyre 

vullnetare, shprehu keqardhje për rastin qe i ka ndodhur. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga e akuzuara, gjykata e kërkojë mendimin nga prokurorja e 

shtetit. 

 

Prokurorja e shtetit me këtë rast deklaroi se pranimi i fajësisë nga e  akuzuara ёshtё bërë 

në mënyrë vullnetare dhe pa imponime, ky pranim i fajësisë ka mbështetje në provat 

materiale që gjendën në shkresat e lëndës dhe i propozoj gjykatës që ta aprovoj pranimin 

e fajësisë.  

 

Pas pranimit të fajësisë nga e akuzuara dhe pas marrjes se mendimit nga prokurorja e 

shtetit, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të  dispozitës ligjore të nenit 248 par.4 lidhur me 

par.1 të KPP-së, ka marr vendim me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë nga e 

akuzuara lidhur me veprën penale e cila i  vihet në barrë sipas aktakuzës ngase 

konsideroj se pranimi i fajësisë  është bërë në mënyrë vullnetare nga e akuzuara dhe se e 

njëjta i ka kuptuar pasojat e pranimit të fajësisë dhe ka vazhduar me shqiptimin e dënimit 

ndaj  të njëjtës duke i shqiptuar dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

Gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi gjykata e vërtetoi para se gjithash në 

bazë të pranimit të fajësisë nga e akuzuara, pranim i cili ishte i vullnetshëm  dhe  i 

mbështetur  në të gjitha pikat e aktakuzës, si dhe nga provat materiale të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës siç ishin: certifikata me nr.L4.... tё dt.26.04.2016, vërtetimin e zyrës sё 

personave tё dal nga lufta e UÇK-sё me nr......tё dt.20.03.2018, kërkesa pёr pensionin e 

veteraneve me nr.... 4103 tё dt.22.03.2018, vërtetimin e sendeve tё marra tё 

dt.12.06.2018, si dhe nga vështrimi në shkresat e tjera të lendes, andaj gjykata duke u 

bazuar në provat e cekura si më lartë të akuzuarën e shpalli fajtore pёr kryerjen e veprës 

penale Falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, dhe i 

shqiptoi dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Duke u mbështetur në këto fakte dhe prova të cilat gjenden në shkresat e lëndës në 

veprimet e të akuzuarës përmbushen të gjitha elementet e veprës penale- Falsifikim i 

dokumenteve nga neni 398 par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, nga se e njëjta nё muajin 

Mars 2018 nё S., ёshtё pajisur me Certifikatë veteranit te luftës tё protokolluar me nr. ..... 
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tё datës 20.04.2016 si dhe vërtetimin nga zyra e kategorive tё personave tё dal nga lufta e 

Ushtrisë Çlirimtare tё Kosovës nё emër tё saj me nr..... tё datës 20.03.2018 edhe pse e 

njëjta nuk ishte ushtare e rregullt dhe nuk ёshtё gjetur nё listën e veteraneve tё Ushtrisë 

Çlirimtare tё Kosovës, dhe atё dokumentacion sё bashku me kërkesën pёr pension tё 

veteraneve me nr. 02 05 4103 e ka dorëzuar me datën 22.03.2018 nё zyrën e Ministrisë 

pёr punë dhe sigurim social- departamentit tё familjeve e luftëtarëve tё rёnё, invalidëve 

tё luftёs dhe viktimave civile nё Mitrovicë, domethënë ka përdorur dokument të rreme 

publik si tё vërtetin. 

  

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata e pati parasysh minimumin dhe 

maksimumin e dënimit tё paraparë me ligj pёr veprën penale pёr tё cilën e akuzuara u 

shpall fajtore, po ashtu gjykata vlerësoi  të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të 

parapara në nenin 73 të KPRK-së, e në rastin konkret për të akuzuarën si rrethanë 

lehtësuese gjeti faktin së e njëjta gjate shqyrtimit fillestar e pranojë fajësinë lidhur me 

aktakuzën e cila i vihej në barre me çka gjykatës i ndihmoje në masë të madhe në 

vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, pastaj si rrethana lehtësuese gjykata vlerësoi 

rrethanat personale tё tё akuzuarës, faktin së e njëjta është familjare dhe nёnё e tre 

fëmijëve, e pa dënuar për vepër tjetër penale më parë, ndërsa rrethanë rënduese gjeti 

mënyrën e kryerjes se veprës penale dhe faktin së kryerja e veprave penale tё kësaj 

natyre janë nё rritje e sipër nё Republikën e Kosovës. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në rrethanat lehtësuese dhe ato renduese tё cekura si më 

lart të akuzuarës i shqiptojë dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se ky 

dënim është nё proporcion me peshën e veprës penale tё kryer nga e akuzuara dhe me 

sjelljet dhe rrethanat e saj, pastaj gjykata vlerëson së dënimi i shqiptuar ndaj tё akuzuarës 

ёshtё adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale tё kryer dhe 

shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarës dhe se me një  dënim të tillë gjykata me tё 

drejt pret se do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së, që të 

parandalojë kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë 

rehabilitimin e tij, të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, të 

shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

Vendimin mbi dënim plotësues – Marrjen e Sendit, gjykata e morri ne bazë të nenit 69 

par.1 të KPRK-së, dhe ka URDHERUAR konfiskimin e përhershëm tё certifikatës nr... tё 

dt.20.04.2016, dhe vërtetimin UCK nr......, tё dt.20.06.2018, që tё dy keto dokumente nё 

emrin e tё akuzuarës. Këtë konfiskim gjykata e beri me arsyetimin se këto dokumente 

janë përdoruar me rastin e kryerjes së veprës penale, gjithashtu tё njëjtat janë rezultat i 

kryerjes së veprës penale nga e akuzuara, për të cilën u shpall fajtore dhe i’u shqiptua 

dënim si në dispozitiv të aktgjykimit. 
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Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor, gjykata e mori në 

bazë të nenit 450 parag.1 dhe 2 pika 2. 6 lidhur me nenin 453 parag.1 dhe 2 të KPP-së. 

 

Palë të dëmtuar sipas aktakuzës nuk pati, andaj gjykata për kërkese pasurore juridike 

nuk vendosi fare. 

 

Nga si u tha me lartë e duke u bazuar ne nenin 365 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA SKENDERAJ 

                               - Departamenti i Përgjithshëm -   

                                 P.nr.144/2020, dt. 06.10.2020 

 

Procesmbajtësja                                Gjyqtari i vetëm gjykues  

   Aferdita Isufi                                                                                                            Mentor Hajraj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta nё ankesë në afatin 

prej pesëmbëdhjetë (15)  ditësh, nga dita e pranimit tё këtij aktgjykimi, përmes kësaj 

Gjykate, për Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


