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Numri i lëndës: 2020:106861 

Datë: 05.02.2021 

Numri i dokumentit:     01477207 

P.nr.499/20 

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 kundër të pandehurit K. Ll. nga fshati B. 

komuna e Prishtinës, për shkak të veprës penale Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 

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

Mitrovicë - Departamentit të Përgjithshëm (2019:0067361) PP.II.nr.2640/19 e datës 09.07.2020, 

pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të datës 27.01.2021, në praninë e Prokurorit të shtetit Jovo 

Radoviq, të pandehurit K. Ll. dhe mbrojtësit me autorizim Av. Bashkim Mehana, pas shpalljes 

së aktgjykimit me datë 27.01.2021, me datë 05.02.2021 përpiloi, këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I PANDEHURI: K. Ll. nga i ati I. i lindur me datë ..., me numër personal ..., me vendbanim në 

fshatin B., komuna e Prishtinës, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar, prind i një 

fëmije,  i gjendjes së dobët ekonomike, shqiptarë, shtetas i Republikës së Kosovës, më parë i pa 

gjykuar. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Në rajonin e komunës së Vushtrrisë deri në vitin 2017, ka poërdorur automjtin, edhe 

pse ka qenë në gjendje që të kuptojë rëndësinë e veprës së vet dhe të udhëheqë me veprimet e 

veta, i vetëdijshëm për veprimet e veta, ka dashur kryerjen e tyre, me ç ‘rast ka qenë i vetëdijshëm 

se këto veprime janë të ndaluara, ka përdorur automjetin VW “P.” 35, me targa ..., me të cilën 

paraprakisht kishte pasur një aksident trafiku me automjetin e cekur i cili nuk i është paraqitur 

organeve kompetente, e si pasojë e dëmtimit të rëndë në automjet ka blerë automjetin e markës 

së njëjtë, e që pas kësaj NN personi me anë të brusalicës i’a ka hequr numrat e karrocerisë nga 

automjeti dhe i ka shtypur numrat e karrocerisë së automjetit të cilin e ka dëmtuar ..., dhe kështu 

automjetin me dokumentin publik të ndryshuara (modifikuar) – shasinë e ka përdorur deri në 

fillim të vitit 2017, kur e ka bërë ndërrimin me B. F. i cili posedon auto servisin në fshatin S. 

komuna e Vushtrrisë, duke i’a dorëzuar veturën të cekur më lartë dhe P. 3 për automjetin G. 5. 

 

- Me këtë ka kryer veprën penale, Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 në 

lidhje me par 1 të KPRK-së. 

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitat e nenit, 4, 7, 17, 21, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 69,  

70, dhe nenit 314 të KPRK-së dhe nenit 365, 450 e 463 të KPPK-së, e  

 

GJ Y K O N 
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Me DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej 10 muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në qoftë 

se i pandehuri gjatë kohës së verifikimit në kohëzgjatje prej një (1) vite nuk kryen vepër tjetër 

penale. 

 

Pala e dëmtuar Z. B. ka hequr dorë nga kërkesa pasurore - juridike lidhur me këtë çështje penale. 

 

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

prej tridhjetë euro (30€).  

 

DETYROHET i pandehuri që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej pesëdhjetë 

euro (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 aktakuzë PP-II.nr-

2640/2019 e datës 09.07.2020, kundër të pandehurit K. Ll. nga fshati B. komuna e Prishtinës, 

për shkak të veprës penale Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.2 në lidhje me par 1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës Prokurorisë Themelore në Mitrovicë PP.II.nr.2640/2019 të 

dt.09.07.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të datës 17.12.2020 dhe seancës së vazhdimit 

të shqyrtimit gjyqësor 27.01.2021, dhe në këtë seancë të shqyrtimit gjyqësor i pandehuri lidhur 

me fajësinë ka deklaruar se, nuk e pranon fajësinë. 

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor në fjalën hyrëse ka deklaruar se gjatë 

shqyrtimit gjyqësor do të vërtetohet se i pandehuri K. Ll. ka kryer veprën penale Falsifikimi i 

dokumenteve nga neni 398 par.2 në lidhje me par 1 të KPRK-së, për të cilën akuzohet, kjo do të 

vërtetohet me dëgjimin e të dëmtuarit në cilësinë e dëshmitarit Z. B. si dhe dëshmitarit B. F. si 

dhe provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se, me administrimin e provave gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor të dt. 17.12.2020 në tërësi janë 

vërtetuar pretendimet e paraqitura si në aktakuzë, se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila i 

vihet në barrë si në aktakuzë, në tërësi është provuar se i akuzuari ka përdorur ndërrimin e 

karrocerisë së ndryshuar ashtu që në automjetin - motorin e automjetin e udhëtarëve në veturën 

“P.” 35 me numër të regjistrimit  ... me të cilin paraprakisht kishte pasur një aksident, e cila nuk 

është lajmëruar tek organet përkatëse dhe pas dëmtimit të madh të automjetit ka blerë automjetin 

e udhëtareve të markës së njëjtë dhe ka ndryshuar motorin duke i vendosur këtë motor dhe numrat 

e karrocerisë i ka vendosur në automjetin e dëmtuar në bazë të librezës së automjetit. I njëjti të 

njëjtin automjet me atë ndryshim të numrit të karrocerisë e ka përdorur gjer në vitin 2017, kur e 

ka bërë ndërrimin e automjetit me B. F. ashtu që i njëjti ia ka dhënë automjetin e vet dhe nga ai 

ka marruar automjetin G. 5 dhe pjesën tjetër të diferencës e ka paguar me të holla. Mbrojtja e të 

pandehurit është bërë në drejtim të ikjes së përgjegjësisë penale. Këtu aktakuza do të drejtohet 

të vërtetojë se i njëjti me paramendim ka kryer këtë vepër penale dhe qëllimi i tij ka qenë që këtë 

ndërrim ta vendos në qarkullim. Do të përqendrohem në deklaratën e të pandehurit të cilin e ka 

dhënë me dt. 18.11.2019 hetuesve të Njësisë së Auto krimeve, në të cilën i njëjti ka theksuar se 
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gjatë vitit 2010 derisa ka qenë te motra e tij në Vushtrri pa dijeninë e tij, nipi i tij e ka marr 

automjetin dhe ka pasur aksident rrugor të cilin rast nuk e kanë lajmuar te organet përkatëse. Në 

afërsi të hotelit “Vicianum” në Vushtrri nipi i tij ka kaluar nga rruga duke goditur shtyllën e 

metaltë me ç ‘rast në tërësi është shkaktuar avari në veturë në pjesën e përparme në tërësi dhe 

një pjesë e  motorit, tani bëjmë krahasimin e deklaratës të cilën e ka dhënë atëherë dhe atë në 

shqyrtimin kryesor ku ka theksuar se i është dëmtuar vetëm ftohësi dhe dritat e përparme, tani 

paraqitet pyetja si ka mundur ti kushtoj rregullimi i këtij automjeti të dëmtuar siç ka deklaruar 

në shqyrtim gjyqësor në vlerë prej 820 euro, për dallim nga deklarata e dhënë në Stacionin 

Policor. Deklarata të cilën e ka dhënë në prani të hetuesit të Njësisë së Auto krimeve dhe 

deklaratës të cilën e dhënë shqyrtim gjyqësor është kontradiktore duke marr parasysh se në 

shqyrtimin gjyqësor ka thënë se aksidenti rrugor ka ndodhur në vitin 2004 domethënë 6 vite para 

dhënies së deklaratës në të cilën ka theksuar se aksidenti ka ndodhur në vitin 2010, duke marr 

parasysh të gjitha këto nga kjo mund të rrjedh përfundimi se i pandehuri ka blerë automjetin e të 

njëjtës markë dhe se NN personi e ka bërë shtypjen e numrave të karrocerisë nga libreza e 

automjetit, këtu ekziston vetëm ndryshimi se në librezën e automjetit shkruan se bëhet fjalë për 

motorin i cili ka qenë me benzinë ndërsa në automjetin në të cilin janë të shtypur numrat e 

karrocerisë ka qenë motori dizel, kjo tregon se bëhet fjalë për një automjet tjetër, e tërë kjo do të 

qartësohet me identifikimin e numrave të karrocerisë të cilët përmbajnë 17 shenja si dhe numra. 

Sikurse letërnjoftimi me numra identifikues na fletë se për cilin person bëhet fjalë ashtu edhe 

këto shenja na tregojnë për identifikimin e veturës, pjesa e parë na tregon se përbëhet nga tri 

shenja të cilat paraqesin gjegjësisht e përcaktojnë shtetin në të cilin është prodhuar automjeti, 

derisa shenja 2 dhe 3 tregojnë prodhuesin e këtij automjeti dhe llojin e automjetit, 6 shenjat e 

radhës na tregojnë karakteristikat e automjetit siç është tipi i motorit, seria e të tjera, pjesa e 

fundit VIN shenjave na tregojnë dhe përbëhet nga 8 shenja nga të cilat 4 prej tyre duhet të jenë 

numrat dhe 4 prej tyre na tregojnë prodhuesin. Pasi që automjeti nga seria e njëjtë ndryshon me 

VIN shenjat vetëm në 6 shenjat e fundit, 11 të parat janë identike dhe atë më së shpeshti është 

mundësia e ndërrimit – shtypjes në 6 numrat e fundit. Do të kthehem te ekspertiza në të cilën 

theksohet se shenja me numrin 10 me radhë K edhe në të cilën është manipuluar kjo shkronjë 

me të cilën shihet se më parë origjinali ka qenë R. Pse e them këtë, shenja e 10 do të thotë viti i 

prodhimit të automjetit ashtu që shenja K na tregon se ky automjet është prodhuar në vitin 1989 

si qëndron edhe në librezën e automjetit, shenja origjinale ka qenë R, kjo shenjë tregon se ky 

automjet ka qenë i prodhuar në vitin 1994 do me thënë nga kjo shihet se i pandehuri paraprakisht 

ka blerë këtë automjet me motor dizel edhe pse në librezën e automjetit ka qenë automjet me 

benzinë, do të thotë se është bërë ndërrimi i karrocerisë, kur në automjet të ardhur nga vendet e 

jashtme e ndryshon vitin e prodhimit sikurse është prodhuar më vonë dhe në këtë rast janë 

shtypur shenjat sikurse ky automjet është prodhuar në vitin 1989 e jo në vitin 1994, do të thotë 

mund të rrjedh përfundimi se i pandehuri ka vepruar me paramendim dhe se e ka ditur që përdorë 

librezën e ndryshuar të automjetit. Rastet më të shpeshta me ndërrimin e numrit të karrocerisë 

bëhet ndërrimi duke përdorur limën dhe duke në hequr atë pjesë dhe vendosur një pjesë tjetër me 

numër të karrocerisë  tjetër, gjegjësisht shtypjes së numrave mbi ata numra me numra 

identifikues të karrocerisë. Dhe në rastin konkret është bërë ky manipulim. Pasi që automjeti nga 

e njëjta seri ndryshon me VIN shenja e cila është shenjë identifikuese, vetëm në 6 shenjat e 

fundit, për atë edhe më së shpeshti shtypen këta 6 numrat e fundit dhe në rastin konkret janë bërë 

këto ndryshime. Sa i përket kualifikimit juridik në veprimet e të pandehurit ekzistojnë elementet 

e veprës penale e njëjta është kryer në formë tjetër në formë alternative, domethënë se i njëjti ka 

përdorur ndryshimin e karrocerisë deri në vitin 2017 atëherë kur e shitur veturën përkatësisht 

ndërruar me Behxhet Fazliun.  
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I dëmtuari në fjalën hyrëse ka deklaruar se lidhur me këtë çështje penale e informoj gjykatën se 

jam kompensuar nga F. I. dhe njëherit pas kompensimit të pranuar unë nuk kam asnjë kërkesë 

pasurore-juridike lidhur me këtë çështje penale. 

 

Mbrojtësi me autorizim av. Bashkim Mehana në fjalën hyrëse ka deklaruar se tani për tani nuk 

kemi propozim për administrimin të provave të reja, mirëpo rezervojmë një të drejtë të tillë të 

shqyrtimit gjyqësor, ndërsa sa i përket provave të propozuara nga ana e prokurorisë në aktakuzë 

dhe pretendimet akuzuese të ngritura mbi këto prova, konsideroj se pas administrimit të të gjitha 

provave në shqyrtim gjyqësor do të vërtetohet fakti se i mbrojturi im nuk e ka kryer veprën penale 

për të cilën ngarkohet me aktakuzën e prokurorisë, ndërsa në fjalën përfundimtare i’u ka referuar 

pretendimeve akuzuese të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, provave të administruara në 

shqyrtimin gjyqësor si dhe cilësimit-kualifikimit juridik të veprës penale e cila i vihet në barrë 

me aktakuzën e Prokurorisë. Ai ka konsideruar se si prova të pranueshme në këtë lëndë penale 

mund të merren për bazë vetëm deklarimet e dëshmitarëve Z.B. dhe B. F. të dhënë në shqyrtimin 

gjyqësor me dt. 17.12.2020, procedimin i provave materiale dhe deklarimi i të pandehurit K. Ll. 

në shqyrtim gjyqësor, ndërsa procesverbalet e marrjes në pyetje të dhëna në polici nuk mund të 

merren si prova për të përcaktuar fajësinë dhe për të shpallur përgjegjës të pandehurin, por kanë 

mundur të përdorin vetëm gjatë marrjes së tërthortë në pyetje nga neni 123 i KPP-së. Nga provat 

materiale respektivisht nga raporti i ekspertimit nga Agjensia e Kosovës për Forenzikë i dt. 

16.10.2019 është konstatuar se karakteri i shkronjës së dhjetë është manipuluar nga shkronja R 

ne K tek numri i karrocerisë-karrocerisë së veturës P. 35 me targa ..., prandaj nga të lartcekurat 

konsideroj se pretendimet e Prokurorisë sa i përket të pandehurit K. Ll. nuk janë vërtetuar ngase 

nga ky raport i ekspertimit të kësaj Agjensie nuk është vërtetuar apo konstatuar se kur është bërë 

kjo ndërhyrje në numrin e karrocerisë pra nuk është konstatuar periudha kohore se kur është bërë 

kjo ndërhyrje, dhe gjithashtu nuk është konstatuar se nga kush është bërë kjo ndërhyrje ne numrin 

e karrocerisë, por gjithashtu ky pretendim i prokurorisë nuk është vërtetuar as nga procedimi i të 

gjitha provave tjera materiale. Duke u bazuar në provat e pranueshme ligjore e të proceduara në 

shqyrtim gjyqësor konsideroj se me asnjë provë të vetme konkrete relevante nuk u vërtetuan 

pretendimet e prokurorisë të theksuara në dispozitivin e aktakuzës, por me pa mëdyshje u 

vërtetua fakti se këto pretendime kanë qenë të ngritura mbi supozimet e ngritura ngase aktakuza 

nuk përmban të gjitha rrethanat e nevojshme për përcaktimin e veprës penale me të cilën 

ngarkohet, vendi i kryerjes së veprës penale, koha e saktë e kryerjes së veprës penale, mënyra e 

kryerjes së veprës penale, mjetin e saktë të kryerjes së veprës penale dhe për të gjitha këto nuk 

ka pasur prova në shkresat e lëndës. Prandaj, nga të lartcekurat dhe duke u bazuar në të gjitha 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor si dhe duke marrë për bazë parimin “in dubio pro 

reo” të paraparë me nenin 3 par.2 të KPP-së, konsideroj se u vërtetua me pa mëdyshje fakti se i 

pandehuri K. Ll. nuk mund të shpallet penalisht përgjegjës, andaj edhe i propozoj  Gjykatës që 

konform nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPP-së të njëjtin ta lirojë nga akuza pasi që nuk është provuar 

se i njëjti ka kryer veprën penale me të cilën ngarkohet me aktakuzën e prokurorisë. 

 

I pandehuri në fjalën hyrëse dhe përfundimtare ka deklaruar se e mbështet në tërësi fjalën 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 ka 

administruar provat të propozuara nga palët, përfshirë: 

 

Provat personale 
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- Dëgjimin e dëshmitarit Z. B. i lindur më ... nga fshati V. Mitrovicë, me numër të letërnjoftimit 

..., gjatë marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor të datës 17.12.2020, ka deklaruar se K. Ll. nuk 

e njeh për arsye se veturën e ka blerë nga F. J. dhe lidhur me falsifikimin e numrit të karrocerisë 

ka deklaruar se në momentin kur kam shkuar nga homologimi në Stacionin Policor në Mitrovicë, 

policia më ka thënë eja nesër dhe më pas kam shkuar të nesërmen, ata e kanë informuar edhe F. 

J. nga i cili e kam blerë veturën dhe më pas më kanë thënë që veturën ta dërgojë në fshatin Bajr 

dhe brenda afatit prej 60 ditëve do t’iu informojmë se përse ua konfiskojmë veturën dhe më nuk 

më kanë dhënë përgjigje. Më pas unë i kam thënë F. se ti më ke garantuar për veturën dhe duhet 

të ma kompensosh, më pas ai mi ka kthyer mjetet dhe i njëjti më ka thënë se as ai vet nuk e ka 

ditur se automjeti është i falsifikuar. Dëshmitari Z. B. ka deklaruar se veturën e ka mbajtur për 

një vit dhe në kohën kur e ka blerë veturën ajo ka qenë dizel, ndërsa në librezë vetura ka qenë 

benzin. 

 

- Dëgjimin e dëshmitarit Behxhet Fazliu, i lindur më 02.03.1968 nga fshati K.-Vushtrri me numër 

të letërnjoftimit ..., gjatë marrjes në pyetje në shqyrtimin gjyqësor të datës 17.12.2020, ka 

deklaruar se është pronar i auto servisit dhe të pandehurin e njoh më shumë se 20 vite. Nuk ka 

bërë kontratë, por e ka pasur një veturë me tabelat e Gjermanisë pa doganë vetura ka qenë “ Golf 

5”, i pandehuri i ka thënë atë veturë me marr për vajzën e vetë, ndërsa veturën P. me ja llogaritur 

si pjesë e çmimit në vlerë prej 900 € dhe më pas në të njëjtën ditë ia ka shitur Sh.O. tregtarë në 

shumën prej 950 €, dhe se në momentin e blerjes së veturës përkatësisht ndërrimit vetura P. 35 I 

me targa të regjistrimit ... ka qenë në emër të K. Ll. 

 

- Deklarimi i të pandehurit K. Ll., gjatë marrjes në pyetje në seancën e shqyrtimit gjyqësor të 

datës 17.12.2020, ka deklaruar se vetura P. 35 ngjyrë e bardhë me targa të regjistrimit .... ka qenë 

në pronësi të tij prej vitit 2000 deri në vitin 2017, dhe kur e ka blerë ajo ka qenë dizel, mirëpo në 

librezë ka figuruar benzinë. Po ashtu ka deklaruar se gjatë kësaj periudhe sa vetura ka qenë në 

pronësi të tij ai e ka bërë çdoherë kontrollimin teknik, mirëpo asnjëherë nuk është njoftuar nga 

personat përkatës që ka pasur ndërhyrje në numrin e karrocerisë në automjet. Ai ka deklaruar se 

veturën e ka vozitur vet, përpos njëherë kur ka vozitur nipi i tij dhe i njëjti ka pësuar aksident me 

këtë veturë dhe pastaj i pandehuri K. Ll. e ka rregulluar tek personat përkatës pjesën e xhamit 

dhe ftohësin. 

 

Provat materiale 

 

- Raporti i Policit hetues i dt.08.08.2019, me të cilin është përshkruar se si ka ndodhur rasti dhe 

se si ankuesi Z. B. e ka paraqitur rastin pasi që i njëjtë, se si ka lidhur kontratë te noteri me F. J. 

dhe se si kur e ka dërguar automjetin në kontrollim teknik i njëjti automjet është dyshuar për 

manipulim të karrocerisë dhe më pas se si automjeti tipit “VW P. 35 I” karavan, ngjyrë e bardhë 

me numër të karrocë serisë ... me targa të regjistrimit ... është sekuestruar nga ana e policisë së 

Kosovës me urdhër të Prokurorit të shtetit. 

- Vërtetimin mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve - automjetit i tipit “VW P. 35 I” karavan, 

ngjyrë e bardhë me numër të karrocërisë ... me targa të regjistrimit ... 

 

- Leja e qarkullimit të veturës e cila është evidentuar në emër të Z. B. 

 

- Raporti i ekspertimit i Agjensionit të Kosovës për Forenzikë i dt. 16.10.2019 në të cilën 

ekspertizë është konstatuar se pas ekzaminimit të veturës së dorëzuar për ekzaminim dhe atë 

automjetit i tipit “VË P. 35 I” karavan, ngjyrë e bardhë me numër të karrocerisë ... me targa të 

regjistrimit ..., është i manipuluar dhe nuk është i shtypur sipas standardit në EU VID dhe se në 
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kuadër të numrit të karrocerisë shkronja K është manipuluar dhe se karakteri paraprak ka qenë 

R. 

 

Gjetjet e gjykatës lidhur me faktet 

 

Faktet jokontestuese  

 

- Është fakt jo kontestues se vetura e tipit “VW P. 35 I” me targa ... deri në vitin 2017 ka 

qenë në pronësi të K. Ll. 

 

- Është fakt jo kontestues se K. Ll. e ka bërë ndërrimin e veturës së tipit “VË P.35 I” me 

veturën “G.5” me dëshmitarin B. F. duke paguar edhe dallimin e vlerës me të holla 

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 i pandehuri e ka ndërruar numrin e karrocerisë së veturës së tipit 

“VW Passat 35 I”. 

 

Ky fakt është kontestuar nga ana e të pandehurit dhe mbrojtësit të të pandehurit në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, në fjalën hyrëse me rastin e marrjes në pyetje të pandehurit si dhe në fjalën 

përfundimtare.  

 

Vlerësimi i provave nga gjykata        

  

Gjykata pas prezantimit të provave, plotësisht dhe përtej dyshimit të bazuar, ka vërtetuar 

gjendjen faktike si në dsipozitiv të aktgjykimit. Këtë gjendje faktike, gjykata e vërtetoi në bazë 

të: 

 

- deklaratës së të dëmtuarit  - dëshmitarit Z. B. me të cilën vërtetohet se i njëjti e ka blerë veturën, 

se si e njëjtë me rastin e kontrollimit teknik - homologimit është vërejtur se e njëjta është 

falsifikuar te numri i karrocerisë dhe se si ka kërkuar nga F.J., nga i cili e kam blerë veturën që i 

njëti të kompensojë dëmin dhe i ka kthyer mjetet dhe i njëjti i ka thënë se as ai vet nuk e ka ditur 

se automjeti është i falsifikuar, dhe se veturën e ka mbajtur për një vit dhe në kohën kur e ka 

blerë veturën ajo ka qenë dizel, ndërsa në librezë vetura ka qenë benzinë. 

- deklaratës së dëshmitarit B. F. me të cilën vërtetohet se i njëjti ka bërë ndërrimin e veturës “ 

Golf 5”, me të pandehurin me veturën e tipit  P. duke ja llogaritur si pjesë e çmimit në vlerë prej 

900 € dhe më pas në të njëjtën ditë ia ka shitur Sh. O. tregtarë në shumën prej 950 €, dhe se në 

momentin e blerjes së veturës përkatësisht ndrrimit vetura Pasat 35 I me targa të regjistrimit 660 

– KS – 553 ka qenë në emër të Kemajl Llumnicës. 

 

- Marrjes në pyetje të të pandehurit Kemajl Llumnica, me të cilën vërtetohet se vetura P. 35 

ngjyrë e bardhë me targa të regjistrimit ... ka qenë në pronësi të tij prej vitit 2000 deri në vitin 

2017, dhe kur e ka blerë ajo ka qenë dizel, mirëpo në librezë ka figuruar benzinë. Po ashtu ka 

deklaruar se gjatë kësaj periudhe sa vetura ka qenë në pronësi të tij ai e ka bërë çdoherë 

kontrollimin teknik, mirëpo asnjëherë nuk është njoftuar nga personat përkatës që ka pasur 

ndërhyrje në numrin e karrocerisë në automjet. Ai ka deklaruar se veturën e ka vozitur vet, përpos 

njëherë kur ka vozitur nipi i tij dhe i njëjti ka pësuar aksident me këtë veturë dhe pastaj i 

pandehuri K. Ll. e ka rregulluar tek personat përkatës pjesën e xhamit dhe ftohësin. 
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Gjykata i vlerësoi dhe ia fali besimin deklaratës së të dëmtuarit-dëshmitarit Zymer Behrami, dhe 

deklaratës së dëshmitarit B. F. si deklarata bindëse, konsistente dhe reale, ndërsa pjesërisht e 

vlerësoi edhe deklaratën e dhënë nga vetë i pandehuri gjatë shqyrtimi gjyqësor, me të cilën 

vërtetohet se automjeti P. 35 ngjyrë e bardhë me targa të regjistrimit ... ka qenë në pronësi të tij 

prej vitit 2000 deri në vitin 2017, si dhe faktin se me këtë veturë Nipi i tijë ka pësuar aksident, 

ndërsa pjesën tjetër të deklaratës nuk i fali besimin.  

 

Gjykata i vlerësoi dhe nga deklarata e të dëmtuarit  - dëshmitarëve, ishin bindëse dhe reale dhe 

në pajtim edhe me provat materiale, përfshirë: 

 

- Raporti i Policit hetues i dt.08.08.2019, me të cilin vërtetohet se është përshkruar se si ankuesi 

Z. B. e ka paraqitur rastin pasi që i njëjti, pasi që me rastin e dërgimit të automjetit në kontrollim 

teknik i njëjti automjet është dyshuar për manipulim të karrocerisë dhe më pas se si automjeti 

tipit “VW P. 35 I” karavan, ngjyrë e bardhë me numër të karrocë serisë ... me targa të regjistrimit 

... është sekuestruar nga ana e policisë së Kosovës me urdhër të Prokurorit të shtetit. 

 

- Vërtetimin mbi sekuestrimin e përkohshëm të sendeve - automjetit i tipit “VW P. 35 I” karavan, 

ngjyrë e bardhë me numër të karrocërisë ... me targa të regjistrimit .... 

 

- Leja e qarkullimit të veturës, me të cilën vërtetohet se automjetit i tipit “VW P. 35 I” karavan, 

ngjyrë e bardhë me numër të karrocërisë ... me targa të regjistrimit ..., është evidentuar në emër 

të Z. B. 

 

- Raporti i ekspertimit i Agjensionit të Kosovës për Forenzikë i dt. 16.10.2019 në të cilën 

ekspertizë vërtetohet se, pas ekzaminimit të veturës së dorëzuar për ekzaminim dhe atë automjetit 

i tipit “VË Pasat 35 I” karavan, ngjyrë e bardhë me numër të karrocërisë ... me targa të regjistrimit 

..., është i manipuluar dhe nuk është i shtypur sipas standardit në EU VID dhe se në kuadër të 

numrit të karrocerisë shkronja K është manipuluar dhe se karakteri paraprak ka qenë R. 

 

Kjo gjykatë, konsideron se përtej çdo dyshimi të bazuar, është vërtetuar plotësisht gjendja 

faktike, si në dispozitiv të aktgjykimit dhe se në veprimet e të pandehurit, manifestohen të gjitha 

elementet objektive dhe subjektive të veprës penale, Falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 

par.2 në lidhje me par 1 të KPRK-së, pasi që i pandehuri kishte ndryshuar përkatsisht 

manipuluar numrin e karrocerisë, me qëllim të shfrytëzimit të automjetit. 

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, intensitetin e rrezikimit apo 

dëmtimit të vlerës së mbrojtur në rastin konkret automjeti ishte shitur disa herë dhe kjo ka 

shkaktuar pasoja për personat e përfshirë në kontratë për shitjen dhe blerjen e automjetit, 

mënyrën e kryerjes së veprës penale, gjë që nga provat rezulton se i pandehuri këtë vepër e kishte 

kryer me dashje dhe me qëllim të përdorimit të automjetit. Ndërsa, si rrethanë lehtësuese gjykata 

e ka vlerësuar,  rrethanat personale pasi që i pandehuri është mbajtës i familjes dhe se më parë 

nuk ka ra ndesh me ligjin. 

 

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 
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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 

 

Vendimin lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar palës së dëmtuar Z. B. gjykata e ka marrë 

në bazë të nenit 461 të KPPK-së, ku është përcaktuar se “personat e autorizuar mund të tërhiqen 

nga propozimi për realizimin e kërkesës pasurore - juridike në procedurën penale deri në 

përfundim të shqyrtimit gjyqësor dhe atë ta realizojnë në kontest civil. Kur propozimi tërhiqet, i 

njejti propozim nuk mund të paraqitet përsëri, përveç nëse me këtë Kod është paraparë ndryshe.” 

 

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.499/2020, datë: 05.02.2021 

 

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. 
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