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Numri i lëndës: 2019:126558 

Datë: 11.03.2021 

Numri i dokumentit:     01587302 

P.nr.622/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me 

procesmbajtësen Bahrije Smakolli, në çështjen penale në rivendosje kundër të pandehurës A. A. 

nga Vushtrria me vendbanim ne Prishtinë, rr. “B. B. K.” A3/1, numër ., për shkak të veprës 

penale Mashtrimi nga neni 335 të KPRK-së sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm (2019:126558) PP.II.nr.1462/16 e datës 24.10.2016, 

pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik të datës 09.03.2021, në praninë e 

Prokurorit të shtetit Sllobodan Bakiq, të pandehurës A. A., mbrojtësit me autorizim Av.Skender 

Musa, si dhe të dëmtuarës K. K., Gjyqtari i vetëm gjykues e ka ri-kualifikuar veprën penale nga 

vepra penale Mashtrimi nga neni 335 i KPRK-së në veprën penale Rastet e posaçme të 

falsifikimit të dokumentit nga neni 399 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së, pas shpalljes së 

aktgjykimit me datë 09.03.2021, me datë 11.03.2021 përpiloi, këtë: 

 

A K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

E PANDEHURA: A. A., e lindur me ..., në Vushtrri, tani me banim në P., rr. “B. B. K.” A3/1, 

numër ., nga i ati F., e ëma Gj. e vajzërisë M., me numër personal ..., e martuar, nënë e dy 

fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, e gjendjes së mesme ekonomike, punon në Vushtrri në 

Sallonin “A.”, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTORE 

 

SEPSE: Nga muaji Prill i vitit 2014 e gjerë në muajin Prill të vitit 2015, në Vushtrri, në sallonin 

e ondulimit “A.” që ndodhet në rr. “A.J.” në Vushtrri, e pandehura A. T. me dashje, me qëllim 

të përdorimit si të vërteta, ka lëshuar dokumente përkatësisht diploma, në mënyrë të 

kundërligjshme dhe të paautorizuar, kandidatëve të dëmtuarave dhe atë F. .K. dhe K. K. të cilat 

kanë përfunduar programin 6 mujor të trajnimit në punë, edhe pse e ka ditur se për lëshimin e 

këtyre diplomave nuk është akredituar (licencuar), të njëjtat nuk konsiderohen valide, dhe se ky 

veprim i lëshimit të këtyre diplomave përmes vendosjes së pozitës së saj me rastin e nënshkrimit 

të tyre ka pasur ndikim substancial në vlerën e dokumentit. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumentit nga 

neni 399 par.1 nen par 1.4 te KPRK-se. 
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Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17, 21, 41, 42, 43, 46, 73,74 dhe nenit 

399 të KPRK-së si dhe nenit, 360, 365, 450, 461, dhe 463 të KPPK-së, e 

 

G J Y K O N 

TË PANDEHURËS: A. A. i shqipton DËNIM ME GJOBË, në shumë prej dymijepesëqind 

euro (2500 €), të cilin detyrohet ta paguajë brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. Në rast se e pandehura refuzon të paguajë këtë dënim me gjobë, atëherë ky 

dënim me gjobë do të shndërrohet  në dënim me burg, duke i caktuar për çdo njëzet euro (20) € 

të dënimit me gjobë, nga një (1) ditë burgim, 

 

Pala e dëmtuar K. K. ka hequr dorë nga kërkesa pasurore juridike, lidhur me këtë çështje penale, 

ndërsa e dëmtuar F. K. udhëzohet në kontest të rregullte civil lidhur me këtë çështje penale. 

 

DETYROHET e pandehura që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej tridhjetë euro (30 €).  

 

DETYROHET e pandehura që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej pesëdhjetë 

(50 €). 

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur (2019:126558) 

PP.II.nr.1462/16 e datës 24.10.2016, kundër të pandehurës A. A. nga Vushtrria me vendbanim 

ne Prishtinë, rr.”B. B. K. A3/1, numër ., për shkak të veprës penale Mashtrimi nga neni 335 par.1 

të KPRK-së, e cila çështje penale është kthyer në rigjykim përmes aktvendimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës PA1.nr.990/2019, të datës 27.08.2019.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues ka pranuar këtë lëndë përmes vendimit GJA.nr.04.2021 të datës 

25.01.2021 të nxjerrë nga kryetari i Gjykatës së Mitrovicës. Gjyqtari i vetëm gjykues pas 

pranimit të lëndës ka caktuar seancën e shqyrtimit gjyqësor me datë 25.02.2021, të cilën seancë 

e ka shtyrë për shkak të mungesë së të pandehurës A. A., të dëmtuarës F. K. si dhe avokatit 

mbrojtës Av.Skender Musa, i cili ka qenë në një seancë në Departamentin e Krimeve të Rënda 

në Gjilan për një rast tjetër.  

 

Me datë 08.03.2021 është caktuar seanca e radhës së shqyrtimit gjyqësor, në të cilën seance kanë 

qenë prezent Prokurori i Shtetit Sllobodan Bakiq, e pandehura A. A. dhe mbrojtësi me autorizim 

Av.Skender Musa, e dëmtuara K. K., ne këtë seancë e pandehura nuk e ka pranuar fajësinë dhe 

palët kanë vazhduar me fjalën hyrëse, më pas gjykata ka vazhduar me dëgjimin e të dëmtuarës 

K. K., në cilësinë e dëshmitares si dhe janë administruar provat materiale të propozuara nga 
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palët, përfshirë provat plotësuese. Po ashtu në këtë seancë është marrë në pyetje e pandehura, si 

dhe fjala përfundimtare e palëve dhe më pas me datë 09.03.2021 është bërë shpallja e 

aktgjykimit. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i Shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor në fjalën hyrëse ka deklaruar se, mbetem 

në tërësi pranë thënieve në aktakuzë dhe fjalëve të seancave të mëparshme, përfshirë seancën e 

datës 19.01.2018 ku ka deklaruar se, teza e aktakuzës, e a akuzuara ka kryer veprën penale 

përkatëse pritet të provohet nga procedimi i të dëmtuarës K. K. si dhe nga administrimi i provave 

të tjera të cilat janë në aktakuzë, dhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 08.03.2021 

Prokurori i Shtetit i ka propozuar gjykatës që provat të cilat janë administruar më herët të 

konfirmohen dhe gjykata të bëjë të mundur paraqitjen e fjalës përfundimtare pas administrimit 

të provave, ndërsa, sa i përket dëshmitares – të dëmtuarës F. K., heqi dorë nga dëgjimi i saj duke 

marrë parasysh se lënda është edhe ashtu në proces të parashkrimit, ndërsa në fjalën 

përfundimtare të seancës së datës 08.03.2021 ka deklaruar se, e mbështetë fjalën përfundimtare 

të dhënë me datë 04.07.2019 ku ka deklaruar se, frizerja e Sallonit “A.”, i cili gjendet n Vushtrri, 

rr. “A.J.” është pronë e të pandehurës, ne cilësinë e pronares gjatë vitit 2014-2015 dhe 2016 ka 

dhënë diploma praktikantëve në mes të cilave janë edhe F. K. dhe K. K., pas kësaj dhe përmbyllje 

së kurseve dhe gjatë kursit kam paguar përafërsisht nga 50 euro, në bazë të mendimit të MPMS-

së me numër 2128 i datës 19.04.2016 thuhet se, ne RKS ekzistojnë 8 Qendra për aftësim 

profesional dhe persona të cilët kërkojnë punë. Dhe për të arritur këtë kualifikim - profesion pas 

përfundimit të kursit kandidatët do të pajisen me diploma. Një diplomë e tillë për të qenë e 

ligjshme dhe për të mundur të vihet në qarkullim duhet të përmbajë, emrin dhe mbiemrin e 

kandidatit, emrin dhe firmën e kursit, numrin e protokollit, vulën dhe shenjën e MPMS-së, si dhe 

nënshkrimin e Drejtorit të Qendrës për aftësim profesional, për çka edhe nga të dhënat dhe 

rezultatet që dëshmojnë në këtë proces gjyqësor dhe vërtetojnë se A. A. nuk ka qenë e akredituar 

për shkollimin dhe aftësimin për shkollim profesional, këtë fakt e njëjta e ka fshehur nga 

praktikantët me qëllim të pasurimit dhe përfitimit të kundërligjshëm në dëm të personave të tjerë, 

që paraprakisht bënë me dije se kemi të bëjmë drejtpërsëdrejti me Mashtrim e që është ashtu 

është dëshmuar nga K. K., e cila përmend shumën prej 300 euro që e ka paguar për kursin e kryer 

për 6 muaj. Prokuroria konsideron se, në veprimet e të pandehurës janë krijuar të gjitha bazat 

ligjore të veprës penale Mashtrimi nga neni 335 par.1 i KPRK-së. Po ashtu në fjalën 

përfundimtare të datës 08.03.2021 ka deklaruar se, përgjigjet kyçe në pyetjen të cilën e ka bërë 

gjykata e Apelit me rastin e kthimit të lëndës në rigjykim është se, në RKS ekzistojnë 8 Qendra 

për aftësim profesional dhe rikualifikimin e personave të cilët kërkojnë punë. Kuadrot për 

kualifikim te zanateve te ndryshme, kane mundur te mbështeten vetëm ne këto 8 Qendra, sipas 

lejes se Ministrisë, e i cili rast nuk është sa i përket te pandehurës Aferdita Ademi, e cila nuk ka 

pasur te drejtë te lëshojë diploma, kjo shihet edhe nga vete përmbajtja e diplomës, ndërsa, ne 

rastin e diplomës se lëshuar nga A. A., shihet se e njejeta diplome përmban emrin e personit te 

cilit i lëshohet, datën, vendin dhe numrin e letërnjoftimit, vendin ku lëshohet, nënshtrimin e 

provimit për vërtetimin e aftësive profesionale, suksesin e treguar te kandidatit, profesionin e 

fituar, nënshkrimin e mbikëqyrëses se kompanisë si dhe nënshkrimin e kandidatit përfitues, po 

ashtu edhe vulën e NTP A.. Me këtë veprim e pandehura A. A. ka sjelle ne lajthim jo vetëm te 
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dëmtuarën F. K. dhe K. K., po te gjithë ata persona te cilat kane marre te njejejtat diploma, sepse 

ato me te njejeta diploma askund nuk mund te themelojnë marrëdhënie pune qe ajo te jete e 

pranueshme dhe e drejte, para se gjithash ajo ka pranuar mjete nga ato qe kane qene pjese e 

praktikes dhe ate jap si shembull K. K., e cila një kurs e ka bere ne kohëzgjatje prej 3 muajve, 

kurse kursin tjetër ne kohëzgjatje prej 6 muajsh dhe kjo nuk është objekt i kontestueshëm i kësaj 

fajësie, por si Prokuror i Shtetit dhe si person jap përfundimin se ajo ne mënyrë te parregullt i ka 

eksploatuar te njëjtat dhe ato kane paguar për kursin dhe këto mjete i ka pranuar ne mënyrë jo 

ligjore dhe shteti nuk ka pasur përfitim nga këto te holla për faktin se e njëjta nuk i ka marre ne 

mënyrë te rregullt përmes xhirollogarisë. E pandehura këta persona i ka futur ne lajthim, qe te 

bëjnë diçka për llogari te saj ndërsa, për rikthim nuk kane marruar asgjë, te paktën ne aspektin 

formal, këto diploma nuk kane kurrfarë rëndësie sepse janë te lëshuara nga personi i cili nuk ka 

pasur kompetence. I propozoje gjykatës qe, e pandehura te shpallet fajtore dhe te dënohet sipas 

ligjit dhe juve iu lus qe ne baze te mundësive qe ne veprimet e te te pandehurës ndoshta ka edhe 

elemente te ndonjë vepre tjetër penale. E lus gjykatësin qe te i aprovoje nen përgjegjësin e tij 

ligjore dhe te rishikoje mundësinë qe ndoshta e pandehura nuk ka kryer edhe ndonjë vepre tjetër 

penale dhe njeherit i propozoje gjykatës qe e pandehura te shpallet fajtore dhe te dënohet sipas 

ligjit. 

 

E dëmtuara K. K. në fjalën hyrëse ka deklaruar se, mbetet në tërësi pranë fjalës së dhënë në 

shqyrtimin gjyqësor të datës 19.01.2018 në të cilin ka deklaruar se, nuk i bashkëngjitëm ndjekjes 

penale dhe kërkoj që e akuzuara të lirohet nga aktakuza, ndërsa, në fjalën hyrëse të shqyrtimit 

gjyqësor të datës 08.03.2021, e njëjta ka deklaruar se nuk e ndien veten të dëmtuar dhe njëherit 

heqi dorë nga e drejta e kompensimit material dhe jo material nga kjo çështje penale edhe pas 

shpjegimeve të cilat më janë bërë nga gjykata për të drejtat e mija, ndërsa në fjalën përfundimtare 

deklaron se, e mbështesë ne tërësi fjalën hyrëse te dhënë ne shqyrtim gjyqësor të datës 

19.01.2018 si dhe 08.03.2021. 

 

Avokati mbrojtës i të pandehurës Av.Skender Musa në fjalën hyrëse deklaron se, gjatë këtij 

procesi gjyqësor pa asnjë dyshim do të vërtetohet me provat e paraqitura nga ana e prokurorit të 

shtetit se e mbrojtura ime A. A. nuk e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Ne, në 

këtë proces gjyqësor presim që kjo çështje penale të shqyrtohet në pajtim me vendimin e Apelit 

PA1 nr.99/2019, ashtu që gjykata të vërtetojë drejtë faktin se e mbrojtura ime A. A. ka pasur të 

drejtë të mbajë praktikante dhe të lëshojë dëshmi për praktikën e kryer. Gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor do të vërtetohet se nuk ka pasur e as nuk ka asnjë ligj, rregullore, udhëzim administrativ 

apo vendim nga Institucionet me të cilin Ndërmarrjeve private të Zejtarisë që të mbajnë 

praktikante dhe ti aftësojnë për zejen që ata ushtrojnë. Pikërisht këtë e ka kërkuar gjykata e 

Apelit. Sa i përket çështjeve të tjera mbesë pranë fjalës hyrëse të dhënë me datë 19.01.2018 ku 

ka kërkuar nga gjykata që gjatë gjithë procedurës të zbatojë nenin 7 par.1 dhe 2 të KPPK-së. Ne, 

kemi dëgjuar të dëmtuarën, e cila ka kërkuar që e pandehura të lirohet nga aktakuza, ne jemi të 

bindur se në këtë rast gjyqësor do të dëshmohet se e pandehura nuk e ka kryer veprën penale, 

nuk ka lëshuar diploma të shkollës, por, thjesht kemi të bëjmë me një praktikë 6 mujore që 

zhvillohet në të gjitha institucionet qoftë shoqërore apo private në RKS. Ndërsa, sa i përket 

propozimeve të prokurorit, pajtohem që provat të lexohen, përkatësisht të konfirmohen si të 

administruara me qellim të mos zvarritjes së procedurës, po ashtu pajtohem që të mos të dëgjohet 
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në cilësi të të dëmtuarës F. K. ndërsa, sa i përket dëshmitares K. K., ajo në seancat e kaluara ka 

deklaruar vazhdimisht se nuk ndihet si palë e dëmtuar dhe nuk i bashkëngjitet ndjekjes penale 

dhe njëherit konsideroj se është e panevojshme që të dëgjohet. E mbështesë fjalën përfundimtare 

te dorëzuar me shkrim me datë 04.07.2019, në të cilën ka deklaruar se, pakontestueshëm është 

vërtetuar se, e pandehura nuk e ka kryer veprën penale te Mashtrimit. Provat, të cilat janë 

administruar dëshmojnë se nuk kemi të bëjmë me kryerje të veprës penale, po, kemi të bëjmë me 

shpifje të një konkurrenti në biznes dhe atë pronar i Sallonit “T. F., i cili në emër të Shoqatës së 

Frizerëve të Vushtrrisë, e cila kurrë nuk është themeluar, me datë 15.11.2015 ka parashtruar 

ankesë kundër të mbrojturës time, në Departamentin për Krime Ekonomike, me qëllim të 

eliminimit nga tregu. Pretendimi i Prokurorisë se e mbrojtura ime ka hapur shkollë për trajnimin 

e kandidatëve për frizer, por, thjesht gjatë periudhës kohore praktikantët kanë marrë praktike dhe 

nga kjo praktikë është lëshuar diploma, përfshirë praktikën për grim dhe flokë, pra nuk kemi të 

bëjmë me ndonjë Institucion Shkollor, por thjesht një Sallon i Frizerisë. Pretendimi i Prokurorisë 

se, personat e aftësuar për marrjen e zanatit kanë paguar nga 50 euro, nuk qëndron për faktin se, 

këto kanë paguar për materialin e shpenzuar duke bërë prova edhe në kukulla. Prokuroria, me 

asnjë ligj të vetëm nuk ka treguar se aktakuzë, se cili ligj, rregullore, rregullore apo vendim e 

ndalon dhënien e këtyre diplomave, duke shtuar se sot jemi duke mbajtur shqyrtim gjyqësor ne 

pajtim me nenin 406 par.1, 2 ,3 dhe 4 te KPRK-se ne baze te aktvendimit te gjykatës se Apelit 

dhe ne baze te kësaj dispozite, sot kam pritur nga ana e Prokurorit te Shtetit qe sot ti japë 

përgjigjet e sakta ne këtë çështje penale. Ashtu si ne procesin e kaluar, Prokurori i Shtetit nuk ka 

arritur te faktoje se ne kundërshtim me cilin ligj dhe cilin nen ka vepruar e mbrojtura ime dhe 

arsye qe i dha ne fjalën përfundimtare qe ekzistojnë 8 Qendra te aftësimit profesionale, pa 

specifikuar se sa Qendra janë te aftësimit profesional për frizere janë ne Kosove, kjo tregon qarte 

se Prokuroria nuk ka prova, eshë ne dijeni se nuk ka ligj qe e ndalon mbajtjen e praktikes ne 

dyqanet e Zejtarise sic janë frizerkat dhe faktin se lëshimi i diplomave pas përfundimit te 

praktikes përfshin një proces te praktikes fillimisht ne kukulla, pastaj pas kalimit te praktikes dhe 

ne fazën e fundit përfshin praktiken ne person apo ne klient dhe ajo konsiderohet si nënshtrim i 

nje provimi, dhe pas kalimit te kësaj faze ta praktikes atëherë praktikanti konsiderohet se i ka 

mësuar elementet baze për te punuar si frizerke, ne rastin konkret. Duke u nisur nga parimi baze 

ne drejtësi se çka nuk është e ndaluar edhe e lejuar, ne këtë rast me asnjë ligj, rregullore, udhëzim 

apo vendim nuk është e ndaluar qe qytetaret e RKS-se te bëjnë praktike edhe ne Institucione 

private, ne rastin konkret ne Sallonin Ondulimi A. Kjo, dëshmohet edhe me faktin se ne sallonet 

e ondulimit nuk kërkohet asnjë shkolle profesionale për te punuar, i vetmi kushte edhe me pase 

njohuri për pune praktikë te cilën, ne rastin konkret dy te dëmtuarat e kane fituar ketë aftësi, sa i 

përket faktit te pretenduar nga ana e Prokurorisë se janë pale te dëmtuara dhe kane paguar nga 

50 euro ne muaj, dëshmitarja e sqaroi shume qarte, se këto para janë paguar për materialet qe i 

kane përdorur gjate praktikes se tyre dhe nuk kane qene pagesa për praktike. Kjo çështje penale 

është një proces i montuar nga një afarist, i cili udhëheq biznes te njejete me emër T. F. dhe i cili 

ka shpifur ne emër te frizereve te Shoqatës se Vushtrrisë edhe pse ka qene ne njohuri se Shoqata 

nuk ekziston fare, ka qene një Këshill iniciues dhe ne e kemi dëgjuar kryetaren e atij Këshilli, e 

cila e ka bere te qarte se asnjëherë nuk kemi proceduar procedure penale kundër te mbrojturës 

sime A. A. dhe se nënshkrimi ne atë kërkesë ne atë ankese apo kërkesë nuk është i saj apo i 

ndonjë anëtari te Këshillit iniciues, i cili nuk ka arritur asnjëherë te themeloje Shoqatën. Ky rast, 

është iniciuar nga N. S. dhe i vetmi qellim i tij është qe duke shpifur dhe bere kallëzime te 
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rrejshme penale te ia pamundësojë te mbrojturës sime qe te punoje dhe te arrije suksese te cilat 

edhe tani i ka dhe kjo pas asnjë dyshim dëshmohet me faktin se i njejejti person vazhdimisht 

neper rrjete sociale ka shpërndarë te gjitha seancat e mbajtura ne GJTHM – dega ne Vushtrri. Sa 

i përket dispozitivit te aktakuzës nuk ka përdorur llogo te MPS-se dhe nuk është nënshkruar nga 

Drejtori i Qendrës për aftësim profesionale. Ne baze te ligjit asnjë Institucion privat nuk përdorë 

vula shtetërore, nuk përdorim as ne avokatet e as mjeket ne ordinanca private mirëpo, praktika 

qe kryhet privat është e vlefshme dhe ky dispozitiv nuk përputhet me nenin qe ka te beje me 

sanksionimin e kësaj veprës penale sepse për te ekzistuar kjo vepër penale e mashtrimit duket te 

ekzistoje lajthimi e qe ne këtë rast nuk ka ekzistuar, sepse praktikantet e kane ditur se janë duke 

bere praktike ne sallon e jo ne QPAS, elementi tjetër i kësaj vepre, demi material e qe ne këtë 

rast nuk ka ekzistuar fare sepse ato 50 euro ne muaj është blere material për te bere praktike ne 

mënyrë demonstruese dhe ne këtë rast nuk ka shkaktim te demit sepse ato mjete janë përdorur 

nga vete praktikantet për material e shpenzuar dhe ne anën tjetër kane fituar aftësi profesionale 

për te vazhduar punën e tyre ashtu siç e patëm rastin e dëshmitares qe e dëgjuam sot, e cila 

deklaroi se, jam aftësuar për te punuar ne sallonin e nënës sime. Sa i përket rregullores 

QRK/13/15 te gjithë ne qe kemi për organizimin dhe sistematizimin e vendeve te punës ne 

APRKS, kjo  rregullore vlen për Institucionet shtetërore por nuk vlen për asnjë lloj biznesi privat 

sepse te gjitha bizneset private regjistrohet vetëm ne ARBK dhe pikërisht A. A. është e regjistruar 

edhe sa i përket aftësimit profesional te te rriturve. Sa i përket certifikimit te salloneve te 

ondulimit për shkollim dhe aftësim profesional, Prokuroria e Shtetit e ka pasur kërkesën dhe 

aktvendimin e Institucionit përkatës qe e ka lëshuar, me te cilën ai vendim vërtetohet se është ne 

procedure te akreditimit dhe nuk mund te rregullohet pa u rregulluar baza ligjore, kjo dëshmon 

shume qarte se, gjykata e Apelit ka vendosur drejte kur ka kërkuar qe te specifikohet se a ka 

pasur ligj me herët qe e rregullon çështjen e kryerjes se praktikes ne sallonet e ondulimit, Ne 

baze te atij aplikimit dhe aktvendimit qe gjendet ne shkresat e lendes, sallonit A., ne vitin 2020 

iu ka dhënë drejta për te mbajtur mësime qe është një shkalle me larte sesa praktika dhe trajnimi. 

Edhe ne legjislacionin e aprovuar ne vitin 2020 nuk specifikohet ne mënyrë te hollësishme se 

çfarë akti lëshohet pas kryerjes se praktikes. Fakti se e mbrojtura ime e ka përdorur termin 

diplome nuk është inkriminuese sepse e njejeta pas kryerjes se praktikes është konsultuar me një 

kompani te shtypshkronjës me qellim qe te iu lëshoje një dokument si vërtetim mbi praktiken e 

kryer dhe i gjithë teksti ka qene i rekomanduar nga kompania e cila është e bazuar nga përvojat 

e salloneve tjera qe veprojnë ne Prishtine dhe Prizren te cilat mbajnë shume trajnime te kësaj 

natyre, duke pasur parasysh faktin se këto qe i cekem me larte, fjalën përfundimtare si dhe 

vendimin e gjykatës se Apelit, gjykatës i propozoje qe ndaj te mbrojturës time te marre aktgjykim 

lirues. Sa i përket fjalës përfundimtare te Prokurorit e kuptoje përherë palën kundërshtare kur 

nuk arrin me argumentuar aktakuzës mirëpo, gjykata është e lidhur me aktakuzën dhe KPPK nuk 

i ka dhënë detyre dhe përgjegjësi për te hetuar vepra te tjera penale, gjithashtu qe rasti është 

kthyer ne rigjykim ne baze te ankesës se te akuzuarës prandaj nuk mund te rendohet gjendja e 

saj si e akuzuar, mirëpo bazuar ne te gjitha provat qe i kemi administruar ne ne dispozitiv te 

aktakuzës shihet qarte se e mbrojtura ime nuk e ka shkelur ligjin dhe nuk ka qene e obliguar qe 

dëshmitë e saj për praktike ti dërgojë ne zyrën e punës dhe ti vulose. Gjykatës po ashtu i dorëzoi 

edhe adresën e sakte te te pandehurës B.B. K. A3/1 numër ... 
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E pandehura në fjalën hyrëse dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pajtohem në tërësi me 

deklarimet e avokatit mbrojtës. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor  

 

Gjykata me rastin e mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në pajtim me nenin 7 të KPPK-së, saktësisht 

dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit në pajtim 

me ligjin, më vëmendje të plotë dhe me përkushtim profesional, dhe me përkujdesje vërtetoi 

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

e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të tij, në vazhdim janë të shtjelluara provat e 

administruara, përfshirë: 

 

Provat personale 

 

- Dëgjimin e dëshmitares K. K., nga Vushtrria rr. “N. dhe F. D.”, e cila gjatë marrjes në pyetje 

në shqyrtimin gjyqësor të datës 08.03.2021, ka deklaruar se tek e pandehura A. A. ka shkuar që 

të marrë zanatin, me qëllimin që të jem e përgatitur për këtë punë dhe më pas ti ndihmoj nënës 

time, pasi që edhe nëna ime ka pasur sallon. Aty i kemi mbajtur dy kurse, në periudhën 2014-

2015, kursin për grim në periudhë prej tre muajsh si dhe kursin për flokë në periudhë prej 6 

muajsh. E njëjta ka deklaruar se kanë paguar nga 50 euro në muaj, para të cilat i kemi dhënë në 

dorë, për ti mbuluar shpenzimet lidhur me produktet me të cilat kemi praktikuar në klient. Pas 

përfundimit të kursit e kam pranuar një diplomë nga e pandehura A. A., përmbajtjen e së cilës e 

kam kuptuar.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Provat materiale 

 

- Raporti policor i datës 10.05.2016, me të cilin është përshkruar se si është informuar Njësia e 

krimeve ekonomike me dzshimin se Salloni Ondulimi “A.” në Vushtrri lëshon diploma për frizer, 

për nxënësit – kandidatët duke ju marrë edhe shuma të të parave dhe atë nga 800 € deri 1000 €. 

 

- Përgjigja e MPMS-së e datës 15.04.2016, me të cilën është përgjigjur se në tërë territorin e 

RKS funksionojnë 8 Qendrat e Aftësimit Profesional të cilat bëjnë trajnime për personat e papunë 

dhe punëkërkuesit që janë regjistruar në Zyrat e Punësimit dhe realizohen përmes sistemit 

modular dhe kandidatëve iu lëshohen Certifikata të cilat kanë logon dhe vulën e MPMS, 

nënshkruhet nga trajneri i profilit, nga Drejtori i Qendrës së Aftësimit Profesional, në bazë të 

Ligjit për Kualifikime Kombëtare të gjitha institucionet për ofrimin e trajnimeve dhe lëshimin e 

certifikatave akreditohen nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Tekonologjisë – Autoriteti 

Kombëtar i Kualifikimeve. 

 

- Ankesa e Shoqatës së frizerëve në Vushtrri e datës 15.12.2015, drejtuar Policisë së Kosovës 

përkatësisht Departamentit për Krime Ekonomike 

 

- Diploma e lëshuar nga e pandehura Aferdita Ademi në cilësinë e mbikëqyrëses së Kompanisë, 

në emër të Kaltrina Krasniqi, e datës 01.02.2014 e gjerë më datën 30.04.2014, e cila Diplomë 
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përmban të dhënat e të dëmtuarës K. K., përfundimin e suksesshëm të trajnimit 4 mujor për 

programin e trajnimit për punë, Ndërmarrjen e cila e ka lëshuar, kohën, vendin, datën e 

nënshtrimit të provimit të aftësive profesionale e datës 15.05.2014, suksesin e arritur si Grimere, 

profesionin, nënshkrimin e mbikëqyrësit të kompanisë, vulën si dhe nënshkrimin e kandidates; 

 

- Diploma e lëshuar nga e pandehura A. A. në cilësinë e mbikëqyrëses së Kompanisë, në emër 

të Kaltrina Krasniqi, e datës 01.10.2014 e gjerë më datën 31.03.2015, e cila Diplomë përmban 

të dhënat e të dëmtuarës K. K., përfundimin e suksesshëm të trajnimit 4 mujor për programin e 

trajnimit për punë, Ndërmarrjen e cila e ka lëshuar, kohën, vendin, datën e nënshtrimit të provimit 

të aftësive profesionale 15.04.2015, suksesin e arritur si Floktare, profesionin, nënshkrimin e 

mbikëqyrësit të kompanisë, vulën si dhe nënshkrimin e kandidates; 

 

- Diploma e lëshuar nga e pandehura A. A. në cilësinë e mbikëqyrëses së Kompanisë, në emër 

të F. K., e datës 01.09.2011 e gjerë më datën 31.03.2014, e cila Diplomë përmban të dhënat e të 

dëmtuarës F. K., përfundimin e suksesshëm të trajnimit 4 mujor për programin e trajnimit për 

punë, Ndërmarrjen e cila e ka lëshuar, kohën, vendin, datën e nënshtrimit të provimit të aftësive 

profesionale 15.04.2014, suksesin e arritur si Floktare, profesionin, nënshkrimin e mbikëqyrësit 

të kompanisë, vulën si dhe nënshkrimin e kandidates; 

 

- Diploma e lëshuar nga e pandehura A.A. në cilësinë e mbikëqyrëses së Kompanisë, në emër të 

F. K. e datës 01.09.2011 e gjerë më datën 31.03.2014, e cila Diplomë përmban të dhënat e të 

dëmtuarës F. K., përfundimin e suksesshëm të trajnimit 4 mujor për programin e trajnimit për 

punë, Ndërmarrjen e cila e ka lëshuar, kohën, vendin, datën e nënshtrimit të provimit të aftësive 

profesionale 15.04.2014, suksesin e arritur si Floktare, profesionin, nënshkrimin e mbikëqyrësit 

të kompanisë, vulën si dhe nënshkrimin e kandidates;  

 

- Procesverbali i Drejtorisë për Inspektime, Komuna e Vushtrrisë, i datës 25.02.2016, në të cilin 

proces është konstatuar gjendja faktike e NTP “A.” si dhe është konstatuar se e njëjta është e 

regjistruar si biznes  

 

- Certifikata e regjistrimit të NTP. A. me numër të biznesit ... e datës ..., e cila përmban të 

Informata për biznesin, pronarin e biznesit, filialen si dhe personin e autorizuar 

 

- Mirënjohja nga Zyra e Punësimit në Vushtrri për NTP. A. A., e lëshuar në muajin Dhjetor 2016. 

 

- Diploma 1, diploma 2, diploma 3, dhe diploma 4, të lëshuara në emër të A. A. për trajnimet e 

realizuara, 

 

- Përgjigja e SIA-së e datës 18.12.2015, në të cilën është drejtuar Shoqata e Frizerëve ti drejtohet 

me ankesë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale; 

 

- Dokumenti i nënshkruar nga F. P. G.M. dhe N. H. program i cili ofron kornizën e marrëdhënies 

në mes të palëve në lidhje me zbatimin e komponentit “Skema e Trajnimit në vendin e punës në 

kuadër të programit të tregut të punëkërkuesve dhe punëdhënësve, duke iu siguruar asistencë 
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përmes trajnimeve në vendin e punës grupeve më të disfavorshmenë mesin e punëkërkuesve të 

pakualifikuar i cili program përshkruan se si janë realizuar trajnimet, 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

 

Faktet jokontestuese  

 

- Është fakt jo kontestues se pronare e Sallon Ondulimi “A.” i cili gjendet në Vushtrri në 

rr. “A. J.”, është e pandehura A. A. dhe se ka Certifikatë të regjistrimit të biznesit. 

 

- Nuk është kontestuese se e pandehura në kohën e lëshimit të diplomave në periudhën 

prill 2014 prill 2015 nuk ka qenë e akredituar nga MASHT apo MPMS, 

 

- Është fakt jo kontestues se e pandehura A. A. ka lëshuar dhe nënshkruar diploma në emër 

të saj, të cilat i ka nënshkruar dhe i ka vulosur, për kandidatët të cilët kanë përcjellë 

praktikën. 

Faktet e lartcekura nuk janë kontestuar nga palët. Përveç kësaj faktet vërtetohen edhe nga provat 

e administruara në shqyrtimin gjyqësor që janë pjesë e kësaj lënde penale. 

 

Faktet kontestuese 

 

- Është fakt kontestues se e pandehura i ka lëshuar diplomat me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore, se ka paraqitur fakte të rreme apo duke i fshehur faktet 

me rastin e lëshimit të këtyre diplomave, dhe se i ka shkaktuar dëm të dëmtuarave F. K. 

dhe të dëmtuarës K. K., duke i mashtruar apo duke i mbajtur në lajthim dhe me këtë duke 

i nxitur të kryejnë një veprim në dëm të pasurisë së tyre, 

Ky fakt është kontestuar nga ana e të pandehurës dhe mbrojtësit të saj dhe nga vetë e dëmtuara 

K. K. në seancën e shqyrtimit gjyqësor në fjalën hyrëse, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën 

përfundimtare. me rastin e marrjes në pyetje të pandehurit.  

 

Vlerësimi i provave nga gjykata    

 

Gjykata duke vlerësuar gjitha provat një nga një dhe gjitha së bashku, në përputhje me nenin 361 

të  KPRK-së, në rigjykim ajo ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

- Nuk është kontestuese, se e pandehura është pronare e Sallonit Ondulimi “A.” i cili gjendet në 

Vushtrri në rr. “A.J.”, 

 

- Nuk është kontestuese se e pandehura në kohën e lëshimit të diplomave në periudhën prill 2014 

prill 2015 nuk ka qenë e akredituar nga MASHT apo MPMS, 

 

- Nuk është kontestuese, se e pandehura ka lëshuar dhe nënshkruar diploma në emër të saj, të 

cilat i ka nënshkruar dhe i ka vulosur, për kandidatët të cilët kanë përcjellë praktikën. 
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Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurës gjatë periudhës prill 2014 e gjerë në muajin prill 

2015 nuk përmbushën elementet e veprës penale Mashtrimit, pasi që nuk mund të vërtetohet 

dashja e të pandehurës në raport me veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Sipas vlerësimeve të gjykatës disa rrethana të ngjarjes që është zhvilluar tregojnë se qëllimi dhe 

dashja e të pandehurës nuk ka qenë e orientuar paraqitja e fakteve të rreme ose fshehja e fakteve 

me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete ose dikend tjetër. Gjykata 

nuk ka arritur të vërtetoi se i pandehura ka bërë ndonjë plan apo përgatitje për ngjarjen që ka 

ndodhur, dëshmitë provojnë se e njëjta ka mbajtur trajnime dhe ka lëshuar diploma. 

 

Siç është theksuar edhe më lartë, e pandehura, kohën dhe vendin e përshkruar si në aktakuzë ka 

lëshuar Diploma kandidatëve, megjithatë nuk mund të vërtetohet se ka ekzistuar dashja dhe 

qëllimi i saj paraqitja e rreme e fakteve dhe përfitimi të kundërligjshëm, për arsyet që i kemi 

cekur më lartë dhe ato që do t’i theksojmë si në vijim; 

 

- Me dëgjimin e dëshmitares K. K., e cila ka deklaruar se tek e pandehura kam shkuar që të marrë 

zanatin, me qëllimin që të jetë e përgatitur për këtë punë dhe më pas ti ndihmoj nënës, pasi që 

edhe nëna e saj ka pasur sallon. E njëjta ka deklaruar se i kanë mbajtur dy kurse, në periudhën 

2014-2015, kursin për grim në periudhë prej tre muajsh si dhe kursin për flokë në periudhë prej 

6 muajsh. E njëjta ka deklaruar se kanë paguar nga 50 euro në muaj, para të cilat i kemi dhënë 

në dorë, për ti mbuluar shpenzimet lidhur me produktet me të cilat kemi praktikuar në klient. Pas 

përfundimit të kursit e kam pranuar një diplomë nga e pandehura A. A., përmbajtjen e së cilës e 

ka kuptuar.   

 

- Bazuar në përgjigjen e dhënë MPMS-së e datës 15.04.2016, është saktësuar se në tërë territorin 

e RKS funksionojnë 8 Qendrat e Aftësimit Profesional të cilat bëjnë trajnime për personat e 

papunë dhe punëkërkuesit që janë regjistruar në Zyrat e Punësimit dhe realizohen përmes sistemit 

modular dhe kandidatëve iu lëshohen Certifikata të cilat kanë logon dhe vulën e MPMS, 

nënshkruhet nga trajneri i profilit, nga Drejtori i Qendrës së Aftësimit Profesional, në bazë të 

Ligjit për Kualifikime Kombëtare të gjitha institucionet për ofrimin e trajnimeve dhe lëshimin e 

certifikatave akreditohen nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë – Autoriteti 

Kombëtar i Kualifikimeve, dhe atë bazuar në Ligjin Nr. 03/L-060 Për Kualifikimet Kombëtare 

ku në nenin 3 par 2 të këtij Ligji është përcaktuar se, “Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, i 

themeluar me dispozitat e këtij ligji, krijon dhe kujdeset për kornizën gjithëpërfshirëse të 

kualifikimeve”, po ashtu bazuar në nenin 6 të këtij Ligji “Kriteret dhe procedurat për aprovimin 

e kualifikimeve për t’u përfshirë në Kornizë, përshkrimi i çdo niveli dhe kriteret e përgjithshme 

për çdo lloj të kualifikimit, caktohen dhe publikohen nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, 

duke u bazuar në këshillimet me palët me interes”, në rastin konkret e pandehura ka lëshuar 

diploma edhe pse e njëjta nuk ka qenë e akredituar siç kërkohet me dispozitat e këtij ligji dhe 

Ligjit të lartshënuar dhe Ligjit Nr. 04/L-205 Për Agjencinë e Punësimit të Republikës së 

Kosovës, i cili në nenin 3 par 1 pika 1.4 te përkufizimet ka definuar se “AKK - Autoriteti 

Kombëtar i Kualifikimeve që përcakton dhe ruan një kornizë gjithëpërfshirëse kualifikimesh dhe 

rregullon njohjen e kualifikimeve 
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- Bazuar në Diplomat e lëshuara nga e pandehura A. A. në cilësinë e mbikëqyrëses së Kompanisë, 

në emër të kandidatëve, të cilat Diploma përmbajnë të dhënat e të kandidatëve, përfundimin e 

suksesshëm të trajnimit 4 mujor për programin e trajnimit për punë, Ndërmarrjen e cila e ka 

lëshuar, kohën, vendin, datën e nënshtrimit të provimit të aftësive profesionale e datës, suksesin 

e arritur, profesionin, nënshkrimin e mbikëqyrësit të kompanisë, vulën si dhe nënshkrimin e 

kandidates, nuk vërtetojnë paraqitjen e rreme të fakteve, fshehjen e fakteve, përfitimin e 

kundërligjshëm pasuror, por faktin se të njëjtat diploma janë lëshuar, edhe pse në bazë të nenin 

2 te Ligjit Nr. 03/L-060 Për Kualifikimet Kombëtare te pjesa përkufizimet është përcaktuar se 

ofruesit e trajnimeve dhe ato që lëshojnë diploma duhet të akreditohen dhe se, “Akreditimi” 

nënkupton procesin përmes të cilit Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), i themeluar me 

këtë ligj, përcakton institucionet që vlerësojnë kandidatët dhe lëshojnë certifikata dhe diploma 

(institucionet e vlerësimit) dhe çdo organ tjetër që kryen funksione të tjera në emër të AKK. 

Institucionet e akredituara duhet të jenë objekt i monitorimit dhe auditimit nga AKK”, ndërsa sa 

i përket përkufizimit të Diplomës në kuadër të përkufizimeve ka përcaktuar se “Diploma” 

nënkupton dokumentin që jepet pas përfundimit të një programi ekstensiv të arsimit”. Në rastin 

konkret e pandehura ka lëshuar diploma edhe pse e njëjta nuk ka qenë e akredituar siç kërkohet 

edhe me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit të lartshënuar dhe Ligjit Nr. 04/L-205 Për Agjencinë e 

Punësimit të Republikës së Kosovës, i cili në nenin 3 par 1 pika 1.4 te përkufizimet ka definuar 

se “AKK - Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve që përcakton dhe ruan një kornizë 

gjithëpërfshirëse kualifikimesh dhe rregullon njohjen e kualifikimeve”.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Gjykata si përfundim gjen se me asnjë provë nuk është arritur që të vërtetohet se e pandehura 

gjatë periudhës prill 2014 e gjerë në muajin prill 2015 ka paraqitur si të rreme faktet ose ka 

fshehur faktet me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror, kjo është vërtetuar edhe nga 

administrimi i provave gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

 

Përveç kësaj e pandehura nuk ka ndërmarrë ndonjë tjetër veprim në drejtim të kryerjes së veprës 

penale të mashtrimit, siç mund të ishin, nxitja e personave ose lajthimi i personave me qëllim të 

kryerjes ose moskryerjes së një veprimi në dëm të pasurisë së tij apo personit tjetër, apo veprimet 

tjera që do të mund të tregojnë vërtetë dashjen e saj te kjo vepër penale.   

 

Gjykata si te vërtetuar ka marr faktin se e pandehura gjatë periudhës prill 2014 prill 2015 ka 

lëshuar diploma në vendin dhe kohën e përshkruar si në aktakuzë. Megjithatë me asnjë provë të 

vetme nuk mund të vërtetohet se e njëjta ka pasur për qëllimtë kryej veprën penale të mashtrimit.  

 

Si përfundim gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se në veprimet e të pandehurës nuk 

përmbushën elementet e veprës penale: Mashtrimi, kjo pasi që mungon elementi konstituiv dhe 

subjektiv i kësaj vepre penale që ka të bëjë me dashjen e të pandehurës tek kjo vepër penale.  

 

Gjykata rikujton një parim kryesor të procedurës penale “In dubio pro reo”, e përcaktuar në nenin 

3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “mëdyshjet lidhur 

me ekzistimin e fakteve te rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit 

penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij”.   
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Gjyqtari i vetëm gjykues është i bindur se në veprimet e të pandehurës përmbushen të gjitha 

elementet e veprës penale: Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumentit nga neni 399 par.1 nën 

par. 1.4 të KPRK-së, andaj, mbi bazën e këtyre rrethanave të konstatuara nga shqyrtimi gjyqësor 

pas administrimit të provave materiale dhe personale, Gjykata  vendosi të ri kualifikoj veprën 

penale, nga vepra penale: Mashtrimi, në veprën penale; Rastet e posaçme të falsifikimit të 

dokumentit nga neni 399 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së. 

 

Rikualifikimi i veprës penale:  

 

Dispozitat relevante materiale dhe procedurale; 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm (2019:126558) 

PP.II.nr.1462/16 e datës 24.10.2016, ka ngritur aktakuzë për shkak të veprës penale Mashtrimi 

nga neni 335 të KPRK-së sipas aktakuzës së.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues i ka vlerësuar pretendimet e prokurorisë në raport me përshkrimin faktik 

të ngjarjes, provave që janë deponuar, provave që janë administruar në shqyrtim gjyqësor të 

gjitha këto nga gjykata janë vlerësuar në raport me nenin 360 të KPPK-ës. Bazuar në nenin 360 

par 2 të KPPK-së, Gjykata nuk detyrohet me propozimet e prokurorit të shtetit lidhur me 

kualifikimin ligjor të veprës penale.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike për të 

pandehuren, në raport me veprën penale, Mashtrimi nga neni 335 të KPRK-së. Gjendja faktike 

është ndryshuar pas administrimit te të gjitha provave në këtë çështje penale dhe për arsye se nuk 

është provuar përshkrimi në aktakuzë që prokuroria ka bërë.  

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, në përshkrimin faktik nuk ka ndryshuar identitetin subjektiv të veprës 

penale, nuk ka ndryshuar përmbajtjen esenciale të akuzës në raporte me kohën, vendin, të 

pandehurën, përveç se ka ndryshuar rrethanat cilat i ka provuar në shqyrtimin gjyqësor. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues e ka përshkruar gjendjen faktike ashtu siç është vërtetuar me provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor. Gjendja faktike e përshkruar në akuzë në raport me të 

pandehurën, ka rezultuar me një kualifikim tjetër ligjor dhe atë mbi bazën e provave të 

administruara dhe kornizës ligjore që rregullon këtë fushë, përfshirë Ligjin Nr. 03/L-060 Për 

Kualifikimet Kombëtare dhe Ligjin NR. 04/L-205 Për Agjencinë e Punësimit të Republikës së 

Kosovës, ku është përcaktuar se, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve është përgjegjës për 

ndërtimin e kornizës gjithëpërfshirëse të kualifikimeve dhe rregullon njohjen e kualifikimeve, 

ashtu siç është paraqitur edhe më lartë në mënyrë të hollësishme dhe me dispozita përkatëse 

konkrete të këtyre akteve.    

 

Mbi bazën e provave gjyqtari i vetëm në këtë aktgjykim ka dhënë arsye të mjaftueshme për 

secilin fakt të vërtetuar. Sipas vlerësimit të gjykatës kjo situatë është e rregulluar me nenin 360 

par.2 dhe 361 të KPP-ës. 
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Gjyqtari i vetëm gjykues, duke u mbështetur në faktet dhe provat të proceduara në shqyrtimin 

gjyqësor të cilat i ka vlerësuar me ndërgjegje një nga një dhe në lidhshmëri të të gjitha provave 

ka ardhur në përfundim se e pandehura, nuk e ka kryer veprën penale; Mashtrimi, por në veprimet 

e tij përmbushen të gjitha elementet e veprës penale, Rastet e posaçme të falsifikimit të 

dokumentit nga neni 399 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së. Gjykata për këtë vepër penale të 

pandehurën e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues duke u bazuar në dispozitën e neni 360 par.1 të KPPK-ës, e cila 

dispozitë nuk e detyron gjykatën me propozimin e prokurorisë lidhur me kualifikimin juridik të 

veprës penale, në këtë rast ka ndryshuar përshkrimin e gjendjes faktike në masën e lejueshme, 

për faktin se gjendja faktike në një rast drejtpërdrejt e determinon kualifikimin juridike të veprës 

penale.  

 

Sipas vlerësimeve të kësaj gjykate, në situatën e ndryshimit të kualifikimit juridik të veprës 

penale që lejohet me këtë Kod, pa një ndryshim të gjendjes faktike kjo pastaj do të paraqiste një 

kundërthënie në mes gjendjes së fakteve dhe kualifikimit juridik të veprës penale. Nga fakti se 

deri të rikualifikimi ligjor i veprës penale, arrihet pasi të vërtetojë një gjendje tjetër faktike nga 

ajo çka është përshkruar nga prokuroria në aktakuzë. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se në veprimet e të pandehurës, janë 

përmbushur në tërësi elementet e veprës penale: Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumentit 

nga neni 399 par.1 nën par. 1.4 të KPRK-së. Me provat e administruara është vërtetuar se e 

pandehura ashtu siç përshkruhet në aktakuze, me dashje, me qëllim të përdorimit si të vërteta, ka 

lëshuar dokumente përkatësisht diploma, në mënyrë të kundërligjshme dhe të paautorizuar, 

kandidatëve, të cilat kanë përfunduar programin 6 mujor të trajnimit në punë, edhe pse e ka ditur 

se për lëshimin e këtyre diplomave nuk është akredituar, të njëjtat nuk konsiderohen valide. Si 

rezultat i lëshimit të këtyre diplomave përmes vendosjes së pozitës së saj me rastin e nënshkrimit 

të tyre ka pasur ndikim substancial në vlerën e dokumentit. Gjykata rikujton se për këto rrethana 

janë dhënë arsye të mjaftueshme në këtë aktgjykim, lidhur me veprimet e të pandehurës, provat 

e administruara, vlerësimet tyre dhe ligjin e zbatueshëm.   

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh vlerësimin e rrethanave 

lehtësuese dhe rënduese për matjen e dënimit në mbështetje të nenit 73 dhe 74 të KPRK-ës. Si 

rrethana rënduese ka gjetur, shkallën e përgjegjësisë penale, gjykata ka vërtetuar se e pandehura 

ka qenë e përgjegjshme dhe përgjegjëse për veprën penale, e aftë për të kuptuar sjelljet dhe 

veprimet e saj, dhe se e pandehi këtë vepër e kishte kryer me dashje direkte, intensitetin e 

rrezikimit si dhe në rastin konkret janë vlerësuar rrethana e kryerjes së kësaj vepre penale, motivi 

i veprës penale dhe pasojat e shkaktuara në – në rastin konkret lëshimi i diplomave pa akreditim 

të programeve trajnuese dëmton imazhin e Republikës së Kosovës si në raportin e brendshëm po 

ashtu edhe në raport ndërkombëtar. Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata e ka vlerësuar,  

rrethanat personale pasi që e pandehura është e punësuar përkatësisht është mbajtëse e familjes 
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dhe nënën e dy fëmijëve, dhe se më parë nuk ka ra ndesh me ligjin, dhe se nga koha e kryerjes 

së veprës penale kanë kaluar më shumë se 5 (pesë) vite.      

 

Duke marrë parasysh të gjitha këto rrethana si dhe shkallën e rrezikshmërisë shoqërore, gjykata 

vlerëson se, shqiptimi i dënimit me gjobë ndaj të pandehurit është dënim i drejtë, në harmoni me 

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. Po ashtu, gjykata vlerëson 

se edhe me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 par. 1 të KPRK-së, që t’i 

parandaloj kryerësit nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëjë rehabilitimin e tyre, 

si dhe të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale si dhe forcimin e detyrimit për 

respektimin e ligjit.  

 

Arsyet lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave të krimit 

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

 

Arsyet lidhur me kërkesën pasurore juridike 

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike, Gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 461 të KPPK-së, 

pasi që e dëmtuara K. K. në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka hequr dorë nga e drejta e realizimit 

të kërkesës pasurore juridike lidhur me këtë çështje penale. 

 

Vendimin lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar palës së dëmtuar Fikrije Kutllovci 

gjykata e ka marrë në bazë të nenit 463 par 2 të KPPK-së, ku është përcaktuar se “Në aktgjykim 

me të cilin i akuzuara shpallet fajtor, gjykata mund të vendosë për kërkesën pasurore juridike të 

të dëmtuarit në tërësi ose pjesërisht dhe për pjesën e mbetur e udhëzon në kontest civil. Kur të 

dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për gjykim të plotë e as të 

pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike mund ta realizojë në 

kontest civil”. Në rastin konkret gjykata e dëmtuara ka munguar në seancat e caktuara nga 

gjykata.  

Andaj gjykata duke u bazuar në arsyet e lartcekura ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.622/19, datë: 11.03.2021 

 

Procesmbajtësja                                                                                                      GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                                Agron Maxhuni 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 


