
 
NË EMËR TË POPULLIT 

P. nr.282/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti i Përgjithshëm– Gjyqtari i 

vetëm gjykues Gëzim Ademi ne çështjen penale,  ndaj te pandehurit  L.P nga fsh. ”...” 
komuna ..., për shkak te  veprave penale: Falsifikim i dokumentit nga neni 398 par 2 
ne lidhje m e par 1 te KPRK-ës dhe Legalizim i përmbajtës se rreme nga neni 403 par 
2 lidhje me par 1 te KPRK-ës, sipas Aktakuzës se P.TH. ne Mitrovice PP.II.nr.33/2016 
te datës  07.03.2019, pas mbajtjes se shqyrtimit fillestar me dt. 21.10.2019, ne mungese 
të PTH dhe te  pandehurit, ne te njëjtën date shpalli publikisht, ndërsa me datën 
dt.23.10.2019 ka përpiluar ketë:  
 

   A K T GJ Y K I M 
 
I pandehuri: L.P, nga i ati M., e ëma B., e gjinisë A., i lindur me ..., me numër personal ..., 
me vendbanim ne  ..., serb, kosovar, ka te kryer  shkollën e mesme, i pa  martuar,  i 
gjendjes se dobët  ekonomike, me pare i padënuar, nuk zhvillohet procedurë tjetër 
penale. 
 

ËSHTË FAJTOR 
 
SEPSE: 1. me 03.07.2012 ne ... edhe pse ka qene i afte për te kuptuar rëndësinë e veprës se 
vete, dhe ti kontrolloj veprimet e veta, i vetishëm për veprën e vete ka dashur ta kryej atë, e 
ka përdorur dokumentin e rrejshëm publike-lejen e qarkullimit nr. ... me qellim qe ta përdor 
si te vërtet dhe këtë për automjetin e udhëtareve te tipit VW Golf 19 E, ngjyre e kuqe, viti i 
prodhimit 1985 me nr. te sasisë ..., me nr. rexh.,,, qe ne qendrën e Kosovës për regjistrimin e 
veturave e ka bere para regjistrimin e veturës me tabela RKS, dhe me atë rast ka qene i 
vetëdijshëm për veprën e kundërligjshme. 
 

 Me këtë ka  kryer veprën penale:  Falsifikim i dokumentit nga neni 398 par 2 ne 
lidhje me par 1 te KPRK-ës. 
 
2. Pasi qe me 03.07.2012 ne Mitrovice e ka vene ne lajthim zyrtarin ne qendrën për 
regjistrimin e veturave dhe e ka sjell dokumentin e rrejshëm publik-lejen e qarkullimit nr.CP 
..., e cila gjoja ka qene e lëshuar nga DP për ... për automjetin e udhëtareve te tipit VW Golf 
19 ngjyre e kuqe, viti i prodhimit 1985 me nr. te sasisë ..., me nr. regj ... formular i te cilit nuk 
ka qene origjinal dhe krejt këtë e ka bere për para regjistrimin e veturës me tabela RKS dhe 
personi i autorizuar zyrtar duke besuar se formulari  i lejes se qarkullimit dhe shënimet ne te 
janë te vërteta, e ka regjistruar veturën e përmendur. 
 
Me këtë ka kryer veprën penale Legalizim i përmbajtjes se rreme nga neni 403, par. 2 ne 
lidhje me par. 1 te KPRK-ës. 
 
Andaj gjykata ne mbështetje te nenit 4,7,8,9,10,21,41,49,50,51,51,73, dhe 398 par.2 ne lidhje 
me par 1 te KPRK-ës dhe 403 par. 2 ne lidhje me par 1 te KPRK-ës , e lidhur me nenin  450 
dhe 453 te KPP-ës e: 
 
 
 



GJ Y K O N 
 

Për veprën penale si ne piken I te dispozitivit te aktakuzës ME DËNIM ME BURG 
NË KOHËZGJATJE PREJ gjashtë (6) muaj,  
 
Për veprën penale si ne piken II te dispozitivit te aktakuzës ME DËNIM ME 
BURG NË KOHËZGJATJE PREJ gjashtë (6) muaj,  
 
Në baze të nenit 80 par.2 nenpar.2.2, te akuzuarit i; 

S H Q I P T O N  
DENIMIN UNIK MË BURGIM ne kohëzgjatje prej nënte /9/ muaj, i cili dënim 
nuk do te ekzekutohet nëse i pandehuri nuk kryen vepër tjetër penale ne kohe te 
verifikimit prej dy /2/ vitesh. 
 
Ne mbështetje te nenin 69 par 1 të KPRK-së, të pandehurit i shqiptohet: 

DËNIM PLOTËSUES 

Konfiskimi dhe atë: 

Leja e qarkullimit me nr. ... qe gjoja është lëshuar me 26.10.2009 ne DP ne .... 
                                

Obligohet i akuzuarit që të paguajë shpenzimet procedurale dhe atë ne emër te 
paushallit gjyqësor shumen prej 20/njëzet euro/, ndërsa për kompensimin e 
viktimave te krimit shumen prej 30 /tridhjetë euro/ te gjitha këto është i obliguar ti 
paguaj ne afate prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 
 
Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest te 
rregullt civil.                       

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Mitrovice ka ngritur aktakuze PP.nr.33//2016 te datës 07.03.2019 

kundër te pandehurit L.P, për shkak te veprave  penale: Falsifikim i dokumentit nga neni 398 

par 2 ne lidhje  me par.1 te KPRK, veprën penale Legalizim i përmbajtjes se rreme nga neni 

403 par.2 ne lidhje me par 1 te KPRK,-se. 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtim fillestar  me dt. 21.10.2019, ashtu qe ne këtë seance i pandehuri 

lidhur me fajësinë ka deklaruar: Se e ndjej veten fajtor për veprat penale qe me vihen ne 

barre, njëherit me vjen keq për rastin qe ka ndodhur, ndjehem fajtor  dhe i premtoj gjykatës se 

ne te ardhmen do te jem i kujdesshëm dhe nuk do te përsëris vepra tjera penale, dhe se e 

njoftoj gjykatën se është hera e par dhe e fundit qe kam ra ne kundërshtim me organe  e 

shtetit dhe se kurr me nuk do te përsëris vepra te tilla penale, njëkohësisht i propozoj gjykatës 

qe me rastin e shqiptimit te dënimit te me shqiptoj një dënim sa me te but. 

 

Lidhur me pranimin e fajësisë prokurori deklaron: Ne baze te nenit 248 par 2 te KPP-ës duke 

pasur parasysh edhe pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit japi mendimin qe janë 

plotësuar kushtet ligjore për pranimin e fajësisë, se pranimi i fajësisë është bere ne mënyrë 

vullnetare, pa presion, pa kërcenim, dhe i propozoj gjykatës qe ta pranoj pranimin e fajësisë, 

ngase pranimi i fajësisë është i mbështetur ne provat dhe faktet qe gjenden ne shkresat e 



lendes, e me rastin e shqiptimit te dënimit , pranimin e fajësisë gjykata ta merr si rrethanë 

lehtësuese. 

 

Vlerësimi i  pranimit te fajësisë. 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit ka gjetur se 
pranimi i fajësisë ishte ne përputhje me neni 248 pasi qe i pandehuri kupton natyrën 
dhe pasojat e fajësisë, se pranimin e fajësisë i pandehuri e bene ne mënyrë vullnetare, 
pas sqarimeve te mjaftueshme nga ana e Gjykatës, se aktakuza nuk përmban shkelje 
te qarte ligjore apo gabime faktike qe do te bënin te pamundur qe gjykata te beje 
vlerësimin e pranimit te fajësisë, se pranimi i fajësisë nga i pandehuri është i 
mbështetur ne faktet e çështjes qe përmban akuza, te gjitha këto për gjykatën përveç 
se vërtetojnë faktet e çështjes se akuzës njëkohësisht janë ne përputhje me  pranimin 
e fajësisë nga i pandehuri, prandaj edhe gjykata e ka pranuar fajësinë nga ana e te 
pandehurit, këto rrethana vërtetohen nga provat qe gjenden ne shkresat e lendes si: 
Shkresat e policisë deklarata e te pandehurit te dt. 24.03.2015 dhe 22.08.2018 ne 
policen e sigurimit për veturën e përmendur te dt. dt.03.07.2012 me dëshmitë për 
taksen e paguar rrugore, lejen e qarkullimit te dt.26.10.2009, vërtetimin për 
kontrollimin teknik te dt.03.07.2012,gjetjet dhe mendimin e ekspertit te dt. 07.12.2012 
nga i cili shihet se leja qarkullimit me nr. ... është e falsifikuar dhe kopja e 
letërnjoftimit te Kosovës, si dhe shikimin ne raport policor te dt.24.03.2015. 
 
Vlerësimi lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit. 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se vepra penale: 
Falsifikim i dokumentit nga neni 398,par 2 ne lidhje me par 1 te KPRK-ës, është e 
dënueshme me gjobe ose me burgim deri ne 5(pese)vite ,dhe për veprën: Legalizim i 
përmbajtjes se rreme nga neni 403,par 2 ne lidhje me par 1 te KPRK-se. Se kjo vepër 
është e dënueshme prej 3 (tre) muaj deri ne 5 (pese) vite. andaj duke vlerësuar 
rrethanat lehtësuese dhe renduese, kjo gjykate si rrethana renduese ka gjetur 
shkallen e përgjegjësisë penale rrethanat ne te cilat ishin kryer veprat penale. Si 
rrethane lehtësuese gjykata ka gjetur rrethanat personale te kryerësit dhe sjelljen e tij 
pas kryerjes se veprës penale, po ashtu gjykata merr rrethane lehtësues edhe faktin 
se nuk ka qen me herët i dënuar dhe se nuk është zhvilluar ndonjë procedurë tjetër 
penale ndaj tij, gjykata ka vlerësuar si rrethanë  lehtësuese edhe  pranimin e fajësisë e 
qe nga deklarimi i tij me rastin e pranimit te fajësisë i njëjti  deklaron se e ndien veten 
fajtor, ky deklarim i tille i te pandehurit për gjykatën shpreh një pendim te thelle te 
tij për veprën penale. Nga te gjitha këto gjykata duke vlerësuar te gjitha këto 
rrethana ka gjetur se edhe me një dënim te tillë do te arrihet qëllimi i dënimit ndaj te 
pandehurit pasi qe për gjykatën ne rrethana te tilla mjafton dënimi me kusht,  nga se 
do te ndaloj kryerësin qe te mos kryej vepra penale ne te ardhmen e qe ky është edhe 
qëllimi i dënimit. Nga te gjitha këto rrethana kjo gjykate vlerëson se edhe me një 
dënim te tillë do te arrihet qëllimi i dënimit ndaj te pandehurit. 
Po ashtu gjykata shqiptoj edhe dënimin plotësues për te pandehurin sipas propozimit te 

prokurorisë, ashtu qe Ne mbështetje te nenin 69 par 1 të KPRK-së, të pandehurit i Konfiskoi leja 

e qarkullimit me nr. ... qe gjoja është lëshuar me 26.10.2009 ne DP ne .... 

 



                Lidhur me shpenzimet e procedurës penale. 

 

Lidhur me shpenzimet procedurale-paushallit gjyqësor te paguaj shumen prej 20 Euro, ndërsa 

ne emër te fondit për kompensimin e viktimave te krimit shumen prej 30 euro, te gjitha këto 

është i obliguar qe ti paguaj ne afatin prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike. 

Lidhur me kërkesën pasurore juridike, gjykata udhëzoi te dëmtuarit udhëzoi ne kontest te 

rregullt civil. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar me neni 248, 365, 450, te KPPK-ës nga arsyeje e lartcekura ka 

vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti i Përgjithshëm 

P. nr.282/2019 dt.23.10.2019 

 

 

 Procesmbajtësja :                   Gjyqtari i vetëm gjykues 

 Hasnije Muhaxheri                                                                                  Gëzim Ademi 

  

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktgjykimi palët kane te drejte ne ankese ne afat prej 15 

ditëve ne gjykatën e Apelit ne Prishtine,  e nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


