
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË  - DEGA E GJYKATËS SKENDERAJ 
 

 

1 (4)  

   
20
1
9:
19
10
68

 

Numri i lëndës: 2019:191067 

Datë: 30.10.2020 

Numri i dokumentit:     01231416 

 

 

 

P.nr.426/2019 

 

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 akuzuarit  S., N., nga fsh. ...., Komuna S... ,tani me vendbanim  ne 

Lipjanë Rr.”.... “ nr.3 për  shkak të veprës penale –Falsifikim i dukumentit  nga neni 398 

par.1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë- 

Dep. i Përgjithshëm PP.II.nr.1589/2016, të dt.20.08.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar me dt.29.10.2020, i cili ishte i mbyllur per  publikun, duke u bazuar ne vendimin 

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

prokurorja e shtetit Jelena Marjanoviq, i akuzuari S., N.,  dhe përkthyesi i gjykatës Sh., H., 

të njëjtën ditë e  mori, publikisht e shpalli ndërsa me dt.30.10.2020 e përpiloj këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari S., N., i biri i  R.,  dhe R., e vajzërisë V., i lindur me dt. (data e lindjes ) në fsh. ... , 

Komuna S., me vendbanim ne Lipjan në Rr.”..... “ nr.3,  shqiptar, shtetas i Republikës se 

Kosovës, ka të kryer  Fakultetin e Historisë,  i pa martuar, i gjendjes së dobet  ekonomike, 

me nr. personal: ........ 

 

 

-Ë SH T Ë   F A J T O R  - 

 

SEPSE: me datën.04.04.2016 ka aplikuar ne Agjensinë për zhvillimin bujqësor në zyrën 

regjionale  në Mitrovicë për  përfitimin  e grandit-serës,gjatë aplikimit  i njejti ka dorëzuar 

certifikatën pronësore me nr.959 të datës 04.02.2016 ne emrin e S., N., dhe gjatë 

verifikimit të kësaj certifikate në Zyre të Kadastrat dhe pronësinë e Komunës së 

Skenderajt rrjedh se i njëjti nuk posedon pronën në emrin e tij në bazë te regjistrit të 
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kësaj drejtorie deri sa certifikata me nr.959 të datës 04.02.2016 është lëshuar ne emrin e 

Sefer Nebihit. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale- Falsifikim i dokumentit nga neni 398 par.1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të se njëjtës dispozite ligjore si dhe neneve 38,43 dhe 69 të KPRK-

së, lidhur me nenin 450, 453, 463  dhe nenit 365 të KPP-së, e :  

 

GJ Y K O N 

DËNIM ME GJOBË 

 

- Të akuzuarit S., N.,  gjykata i shqipton dënim më gjobë ne shumë prej katërqind 

(400) euro, të cilin denim është i obliguar ta paguaj në afatin prej nentedhjet (90) 

ditësh nga dita kur aktgjykimi të merr  formën e prerë.  

 

- Nëse i akuzuari, dënimin e shqiptuar me gjobë ne lartesi prej katerqind (400) euro 

nuk e paguan në afatin e përcaktuar nga gjykata atëherë ky dënim në bazë të nenit 

43 prag.3 të KPRK-sё, do t’i zëvendësohet nё dënim me burgim,  ashtu që njëzet 

(20) euro tё gjobës llogaritet barabartë me një (1) dite burgim. 

 

 

- Obligohet i akuzuari që në emër të paushallit  gjyqësor obligohet  të paguaj 

shumën prej 20  euro, dhe në emër të Fondit për kompensimin e viktimave 

obligohet të paguaj shumën prej 30 euro, tё cilat është i obliguar që t’i paguaj në 

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

 

- Pale te demtuar sipas aktakuzes nuk pati, andaj per kerkesen pasurore-juridike 

gjykata nuk vendosi ne procedurepenale. 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm me aktakuzën e saj, 

PP.II.nr.1589/2016, të dt.20.08.2019, e ka akuzuar S., N., nga fsh. ...., Komuna S....,  tani me 

vendbanim  ne Lipjanë Rr.”..... “ nr.3, për  shkak të veprës penale  - Falsifikim i dokumentit  

nga neni 398 par.1 të KPRK-së. 

 

Gjykata shqyrtimin fillestar në këtë qështje penale e ka mbajtur me dt.29.10.2020, në të 

cilin kanë prezentuar prokurorja e shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, Jelena 

Marjanoviq, i akuzuari S., N., dhe perkthyesi i gjykates Sh., H., 

Në shqyrtimin fillestar Gjykata te akuzuarin, hollësisht e njoftojë me të drejtat e tij 

procedurale në cilesinë e palës së akuzuar. I njejti ka deklaruar se i ka kuptuar te drejtat e 

tij dhe se mbrojtjen e ka paraqitur vet. 
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Pas leximit te aktakuzës nga prokurorja e shtetit, gjykata te akuzuarin hollesisht e ka 

njoftuar për pasojat e pranimit të fajesisë dhe me pas i akuzuari  në tërësi e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës, pranimin e fajësisë e 

bëri ne mënyrë vullnetare dhe pa imponime, shprehu keqardhje për rastin qe ka ndodhur  

i premton gjykatës se në të ardhmen nuk do t’i përsëris veprimet e tilla.  

Pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri gjykata e kërkoi mendimin nga prokurorja e 

shtetit. 

 

Prokurorja e shtetit me këtë rast deklaroj se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

është bëre në mënyrë  vullnetare pa imponime ky pranim fajësie ka edhe mbështetje në 

shkresat e lendes andaj i propozoj gjykatës qe ta aprovojë këtë pranim fajësie. I propozoj 

gjykatës qe me rastin e marrjes se vendimit për dënim të marre parasysh të gjitha 

rrethanat renduese dhe lehtësuese. 

 

Pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari 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 i 

akuzuari lidhur me veprën penale e cila i  vihet në barrë sipas kësaj aktakuze nga se 

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

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

ndaj këtij  të pandehurit  duke ia shqiptuar dënimin si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

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

bazë të pranimit të fajësisë nga i  akuzuari pranim i cili ishte i vullnetshëm  dhe i 

mbështetur  në të gjitha pikat e aktakuzës dhe nga provat materiale të cilat gjenden në 

shkresat e lendes siç ishin: raporti policor i dt.31.05.2016, procesverbali i intervistimit te 

pandehurit ne policine e Kosoves i dt. 14.07.2016, foto dokumentacioni si dhe shkresat 

tjera të lëndës.   

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

veprimet e të akuzuarit S., N., përmbushen të gjitha elementet e veprës penale- Falsifikim 

i dokumentit nga neni 398 par.1 të KPRK-së,ngase i njëjti me datën.04.04.2016 ka 

aplikuar ne Agjensinë për zhvillimin bujqësor në zyrën regjionale  në Mitrovicë për  

përfitimin  e grandit-serës,gjatë aplikimit  i njejti ka dorëzuar certifikatën pronësore me 

nr.959 të datës 04.02.2016 ne emrin e S., N., dhe gjatë verifikimit të kësaj certifikate në 

Zyre të Kadastrat dhe pronësinë e Komunës së Skenderajt rrjedh se i njëjti nuk posedon 

pronën në emrin e tij në bazë te regjistrit të kësaj drejtorie deri sa certifikata me nr.959 të 

datës 04.02.2016 është lëshuar ne emrin e Sefer Nebihit, për çka gjykata të akuzuarin e 

shpalli  penalisht përgjegjës dhe i’a  shqiptoj dënimin si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata fillimisht  pati parasysh 

minimumin dhe maksimumin e dënimit tё paraparë pёr veprën penale pёr tё cilën i 

akuzuari  eshte shpallur fajtor, pastaj pati parasysh edhe qëllimin e dënimit dhe të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe renduese nga neni 69 tё KPRK-së, për tё akuzuarin si rrethanë 
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rrehtana lehtësuese gjykata gjeti dhe vlerësoi  pranimin e fajsise nga i akuzuari ne 

senacen e shqyrtimit fillestar per kryerjen e vepres penale per te cilen ai akuzohet me qka 

i ndihmoj gjykates qe ne menyre te drejta ta vertetoj gjendjen faktike, po ashtu gjykata 

rrethane lehtesuese gjeti dhe vleresoi kerkim faljen nga i akuzari dhe pendimin e tij te 

sinqert te shprehur ne shqyrtim fillestar dhe premtimin e tij  se nuk do t’i perseris 

veprimet e tilla ne te ardhmen, renduese gjykata gjeti dhe vleresoi faktin se kryerja e 

veprave penale te kesaj natyre jane ne rritje e siper ne vendin tone. 

 

Nё bazё tё këtyre rrethanave te cilat gjykata i ka pasur per baze me rastin e matjes se 

denimit, gjykata vlerëson së dënimi i shqiptuar ndaj tё  akuzuarit,  ёshtё nё harmoni me 

intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore tё veprës penale tё kryer dhe shkallës së 

përgjegjësisë penale dhe së ky dënim duhet t’i shërbej preventives gjenerale dhe asaj 

individuale dhe së me dënimin e shqiptuar do tё parandalohet në kryerjen e veprave 

penale nё tё ardhmen dhe do tё ndikoj në mos përsëritjen të veprave tё tjera penale dhe 

se me një  dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së, 

që të parandaloj kryesit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen të bëjë rehabilitimin 

e tyre, të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor, gjykata e mori në bazë të nenit 450 

parag.2 nenparag.2.6 të KPP-së. 

 

Pale te demtuar sipas aktakuzes nuk pati, andaj per kerkesen pasurore-juridike gjykata 

nuk vendosi ne procedurepenale. 

 

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

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË,DEGA SKENDERAJ 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr. 426/2019 , dt.30.10.2020 

 

Procesmbajtësja                                                 Gjyqtari i vetëm gjykues 

Aferdita Isufi                                                                Mentor Hajraj 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta ne ankesa në afatin 

prej 15 ditësh pas pranimi të këtij aktgjykimi, përmes kësaj gjykate për Gjykatën e Apelit 

në Prishtin 


