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Numri i lëndës: 2019:280493 

Datë: 05.05.2020 

Numri i dokumentit:     00916033 

 

P.nr.1092/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI - Departamenti i 

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

Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurve Rr. S. nga fshati M.-Vushtrri me 

vendbanim në fshatin S.-Vushtrri banesat kolektive nr. 37 dhe të pandehurit Sh. D. nga Vushtrria 

rr. L. e L. për shkak të veprës penale, Falsifikimi i Dokumenteve nga neni 398 paragrafi 2 lidhur 

me paragrafin 1 të KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm (2019: 0035967)  PP-II.nr.1805/19 të datës 

07.11.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 11.03.2020, në praninë e Prokurores së 

shtetit Slavica Marjanoviq, të pandehurve Rr. S. dhe Sh. D. si dhe avokatit të pandehurit të parë 

av. A. A., pas shpalljes së aktgjykimit me datë 22.02.2020, me datë 05.05.2020 përpiloj, këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI I PARË: 

 

I. Rr. S. nga i ati A. e ëma F., e gjinisë A. i lindur me datë ..., në M.-Vushtrri me vendbanim në 

fshatin S.-Vushtrri banesat kolektive nr. 37, me nr. të letërnjoftimit  ... i pa punë, i martuar – 

prind i katër fëmijëve, i gjendjes se dobët  ekonomike, me parë i pa dënuar, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE:  

 

I. I pandehuri i parë në muajin Maj të vitit 2018 në fshatin S. – Vushtrri, dokumentet publike të 

ndryshuara i ka përdorur si të vërteta dhe këtë numrin e shasisë: WBCC1103FF47608, në 

automjetin e tipit BMW3C me targa të regjistrimit 662-KS-189, në atë mënyrë që ka blerë 

automjetin e ri të tipit “BMW3C” në Prizren, e ka dërguar të njëjtin tek servisi auto-llamarinar-

limar i automjetit Sh. D. në Vushtrri, i cili nga automjeti i vjetër i tipit të njëjtë e ka larguar 

shasinë me numrin e sipërm dhe ka vendosur – e ka ngjitur në automjetin e ri të tipit të njëjtë, si 

dhe tabelat e regjistrimit të automjetit të vjetër i ka vendosur në automjetin e ri, për të cilin 

shërbim ka paguar 100 €., dhe pastaj automjetin e manipuluar me dokumentin publik të 

falsifikuar – numrin e shasisë dhe targat e regjistrimit i ka shfrytëzuar në trafikun publik, duke 

drejtuar automjetin e cekur më lartë.  

 

- Me këtë ka kryer veprën penale, Falsifikimi i Dokumenteve nga neni 398 paragrafi 

2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së 
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Andaj, gjykata duke u  bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17 , 21, 41, 43, 45, 47, 62, 73, 74, 398, 

si dhe nenit 115, 365, dhe nenit 450 të KPPK-së, i  

 

GJ Y K ON  

 

I. Të pandehurin e parë Rr. S. e gjykon me DËNIM ME GJOBË në shumë prej dymijë euro 

(2000 €), të cilin do ta paguaj brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. Në rast se i pandehuri i parë refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky 

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

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

 

Me dënim plotësues – URDHËROHET konfiskimi i përhershëm i automjetit të udhëtarëve 

“BMW3C” ngjyrë hiri, me targa të regjistrimit 662-KS-189 me nr të shasisë 

WBACC11030FF47608, viti i prodhimit 1993, DETYROHET Agjencia për Administrimin e 

Pasurisë së Sekuestruar që në pajtim me legjislacionin e zbatueshëm të ndërmerr të gjitha 

veprimet lidhur me pasurinë e konfiskuar – automjetin.  

 

DETYROHEN i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 30 € 

(tridhjetë euro).  

 

DETYROHEN i pandehuri që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguaj shumën 

prej 30 € (tridhjetë euro).  

 

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. 

 

I PANDEHURI I DYTË: 

 

II. Sh. D. nga i ati S. e ëma I., e gjinisë I., i lindur me datë ..., në Vushtrria rr. “L. e L.”, me nr. 

të letërnjoftimit  ..., punon në auto collor “D.”, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar prind i 

tre fëmijëve, i gjendjes se mesme ekonomike, me parë i pa dënuar, shqiptar, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

 

Në bazë të nenit 363 par 1 nën par 1.1 të KPPK-së,   

 

R E F U Z O H E T  A K U Z A 

 

SEPSE 

 

I pandehuri i dytë në muajin Maj të vitit 2018, si teneqepunues në lokalin e tij në Vushtrri ka 

përpiluar dokument publik të falsifikuar, me qëllim që i dyshuari i parë ta shfrytëzojë si 

dokument të vërtetë dhe këtë numrin e shasisë WBACC11030FF47608, në automjetin e 

udhëtarëve “BMW3C”, me targa të regjistrimit 662-KS-189, pronë e të pandehurit të parë Rr.S., 

në atë mënyrë që i pandehuri Rr.ka sjellë automjetin e vjetër dhe të riun të tipit të njëjtë, tek i 

pandehuri Sh. D. ku ai si auto – llamarinar në lokalin e tij, e ka hequr numrin e shasisë 

WBACC11030FF4760, nga automjeti i vjetër dhe e ka vendosur në automjetin e ri të tipit BMW, 

për të cilin shërbim i pandehuri e ka paguar në shumën prej 100 €. 
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- Me çka kishte për të kryer veprën penale, Falsifikimi i Dokumenteve nga neni 398 

paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së 

Për arsye se prokurorja e shtetit, gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor  ka hequr dorë ka hequr 

dorë nga ndjekja e mëtejme sa i përket pikës II të aktakuzës (2019: 0035967)  PP-II.nr.1805/19 

të datës 07.11.2019. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

 

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

0035967)  PP-II.nr.1805/19 të datës 07.11.2019, kundër të pandehurve, Rr. S. nga fshati M.-

Vushtrri me vendbanim në fshatin S.-Vushtrri banesat kolektive nr. 37 dhe të pandehurit Sh. D.a 

nga Vushtrria rr. L. L. për shkak të veprës penale, Falsifikimi i Dokumenteve nga neni 398 

paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datë 30.01.2020 dhe në këtë seancë të shqyrtimit 

fillestar i pandehuri i parë ka pranuar fajësinë sa i përket veprës penale Falsifikimi i 

Dokumenteve nga neni 398 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së të përcaktuar si në 

pikën I të aktakuzës është ndier i penduar për kryerjen e kësaj vepre penale dhe i ka premtuar 

gjykatës që në të ardhmen nuk do të përsëritet, ndërsa i pandehuri i dytë nuk e ka pranuar fajësinë 

lidhur me veprën penale Falsifikimi i Dokumenteve nga neni 398 paragrafi 2 lidhur me 

paragrafin 1 të KPRK-së të përcaktuar si në pikën II të aktakuzës. 

 

Gjykata me datë 11.03.2102 ka mbajtur seancën e shqyrtimin gjyqësor sa i përket pikës II të 

aktakuzës dhe në këtë seancë Prokurorja e shtetit është tërhequr nga aktakuza dhe gjykata ka 

bërë  shpalljen e aktgjykimit me datë 11.03.2020 në të cilën seancë kanë qenë të pranishëm dy 

të pandehurit dhe avokati mbrojtës i të pandehurit të parë. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurorja e shtetit Natasha Taniq, lidhur me pranimin e fajësisë sa i përket pikës I të aktakuzës 

sa i përket të pandehurit të parë ka deklaruar se, është pajtuar me pranimin e fajësisë, dhe i ka 

propozuar gjykatës të bëjë pranimin e fajësisë duke marrë për bazë se janë plotësuar kushtet 

ligjore për pranimin e fajësisë, pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë në mënyrë 

vullnetare, dhe i mbështetur në provat materiale të propozuar si në aktakuzë, dhe me rastin e 

shqiptimit të dënimit ta merre parasysh si rrethanë lehtësuese pranimin e fajësisë nga i pandehuri 

i parë. 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit të parë dhe ka gjetur se, 

pranimi i fajësisë ishte në pajtim me nenin 248 të KPPK-së pasi që i pandehuri i parë e kupton 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga i pandehuri, 

se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, se aktakuza nuk 

përmban ndonjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, që do të bënin të pamundur që gjykata 

të bëjë vlerësimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri.  

 

Provat e administruara dhe të vlerësuara në shqyrtimin gjyqësor  

Pranim i fajësisë nga i pandehuri i parë është i mbështetur edhe në provat materiale të cilat 

mbështesin aktakuzën, gjegjësisht, raporti i policit hetues të datës 26.02.2019, vërtetimin mbi 

sekuestrimin e përkohshëm të sendit, automjetit, librezën e automjetit dhe çelësi i automjetit,  
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procesverbalin e marrjes në pyetje të dyshuarit Rr. S. i datës 26.02.2020 si dhe foto 

dokumentacionin, të gjitha këto vërtetojnë në mënyrë bindëse për gjykatën elementet 

inkriminuese të veprës penale, e ku krijohet edhe figura në tërësi e veprës penale që e ka kryer i 

pandehuri.  

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se vepra penale e kryer nga i 

pandehuri i parë është e sanksionuar me gjobë ose me burgim deri në pesë (5) vite andaj duke 

vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, kjo gjykatë si rrethanë renduese ka gjetur shkallën 

e përgjegjësisë penale e që rezulton se i pandehuri i parë këtë vepër penale e kanë kryer me 

dashje dhe paramendim, rrezikimin e vlerës së mbrojtur – pasurisë, të gjitha këto rrethana 

konsistojnë në inkriminimin e të pandehurit në kryerjen e kësaj vepre penale, ndërsa si rrethanë 

lehtësuese ndaj të pandehurit të parë gjykata ka gjetur se i pandehuri pas kryerjes së veprës 

penale, nuk e ka  përsëritur të njëjtën vepër, e as nuk kanë kryer ndonjë vepër të re, si dhe ka 

pranuar fajësinë, është penduar thellë për kryerjen e veprës penale, i ka premtuar gjykatës që në 

ta ardhmen nuk do të përsëris vepra penale të kësaj natyre ose natyrës tjetër si dhe është i gjendjes 

së dobët ekonomike. 

 

Gjykata duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se, edhe me këtë dënim të shqiptuar ndaj 

të pandehurve të arrihet qëllimi i dënimit, që të parandalojë kryerësit nga kryerja e veprave tjera 

penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin në rastin konkret, që të pandehuri në të ardhmen të 

ketë kujdes të shtuar, që të mos bie në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandalojë personat e tjerë 

nga kryerja e veprave penale.  

 

Vendimin për shqiptimin e dënimin plotësues - Konfiskimin e përhershëm të automjetit gjykata 

e mori në bazë të nenit 62 par 2 pika 2.7, e lidhur nenin 115 të KPPK-së. 

 

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.2.6të 

KPPK-së. 

 

II. Ndërsa, për sa i përket të pandehurit të dytë  në seancën e shqyrtimin gjyqësor të datës 

11.03.2020 sa i përket pikës II të aktakuzës, Prokurorja e shtetit është tërhequr nga aktakuza në 

bazë të nenit 262 të KPPK, për faktin se nuk mund të sigurohen prova tjera lidhur me këtë çështje 

penale sa i përket të pandehurit të dytë. Gjykata konform nenit 363 par 1 nën par 1.1 të KPPK-

së, ka vendosur si në dispozitivin II të këtij aktgjykimi. 

 

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

aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI  

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.1092/2019, datë: 05.05.2020 
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Procesmbajtësja                                                                                                       GJYQTARI  

Bahrije Smakolli                                                                                                Agron Maxhuni 

  

 

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. 

 

 

 


