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Numri i lëndës: 2019:115695 

Datë: 30.07.2019 

Numri i dokumentit:     00435377 

 
P.nr.689/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, Departamenti i Përgjithshëm - 

Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Gazmend Bahtiri me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Mihrie 

Krasniqi-Sheholli dhe bashkëpunëtorin profesional Izet Hyseni, në çështjen penale kundër të akuzuarit 

D.G. me vendbanim në rr.“...”, Komuna e P., për shkak të veprës penale Legalizimi i përmbajtjes së 

rreme nga neni 403 par. 1 lidhur me nenin 81 par. 1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.7153/16 të dt.30.10.2018, pas përfundimit të 

shqyrtimit fillestar publik të mbajtur më dt.18.07.2019, në praninë e Prokurorit të Shtetit – Ilir Morina, 

të akuzuarit dhe përfaqësuesit tij mbrojtës sipas autorizimit Av. N.R., me datë 22.07.2019 në prani të 

akuzuarit mori publikisht shpalli ndërsa me datë 30.07.2019 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari, 

 

D.G., nga i ati S. dhe nëna S., mbiemri i vajzërisë së nënës Z., i lindur më data e lindjes..., vendlindja 

fshati D., me vendbanim në rr.“...” pn. Komuna e P., ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes jo të mirë 

ekonomike, me numër personal të identifikimit: numri personal..., i martuar baba i dy fëmijëve, ka të 

kryer shkollën e mesme, profesioni, pronar i kompanisë së sigurimeve “Dukagjini” dega në P., sipas të 

dhënave penale të kësaj gjykate i njëjti nuk ka qenë i dënuar më parë, dhe ndaj tij nuk zhvillohet 

procedurë tjetër penale, Shqiptar–Kosovar Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

 

                                                         Ë SH T Ë   F A J T O R 

 

S e p s e : 

 

Nga muaji tetor 2015 e deri në muajin mars 2018, në P., i pandehuri në mënyrë të vazhdueshme gjatë 

kryerjes së detyrës si agjent në kompaninë e sigurimeve “Dardania”, Dega në P., ka falsifikuar 

Vendimet e Invalidëve të UÇK-së dhe ka vënë në lajthim personat e autorizuar në Qendrën e 

Regjistrimit të Automjeteve, për të vërtetuar një çështje të pa vërtet e paraparë të shërbej si provë për 

regjistrimin e automjetit, në atë mënyrë që personave të autorizuar të kësaj Qendre ia prezanton 

Vendimin kinse personat kanë qenë Invalid të Luftës së UÇK-së edhe pse këta nuk e kanë pasur këtë 

status, si N.G. – vendimi nr.01-01-1560 të datës 22.04.2014, Q.A. – Vendimi nr. 01-01-7560, të datës 

22.04.2014, A. H. nr. 01-01/7560, të datës 22.04.2014, K.K.-Vendimi 01-01/7650, të datës 22.04.2014, 

R.J.-Vendimi nr.01-01/7650, të datës 22.04.2014, A.G.-Vendimi 01-01/7560, të datës 22.04.2014, R.G.-

Vendimi 01-01/7560, të datës 22.04.2014, I.H. vendimi -01-01/7560, të datës 22.04.2014, Z.Z. vendimi 

01-01/1170 të datës 22.04.2014, F.B. vendimi 01-01/7522 të datës 28.06.2013, i pandehuri të gjithëve 



 Numri i lëndës: 2019:115695 
 Datë: 30.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00435377 
 

2 (4)  

   
2
0
1
9
:1
1
5
6
9
6

 

iu kishte marrë dokumentacionin dhe të hollat për pagesën e taksave, mirëpo i pandehuri në vend të 

dorëzimit të dokumentacionit  të rregullte dhe kryerjen e pagesave ka dorëzuar vendimet e falsifikuara 

të lartcekura  në QRA, ndërsa parat e marra nga personat e lartcekur i ka përvetësuar për vete në mënyrë 

të kundërligjshme, me që rast Qendrës për Regjistrimin e Automjeteve respektivisht Buxhetit të 

Kosovës i ka shkaktuar dëm material në vlerë 2200.00 €. 

 

   -Me këtë ka kryer veprën penale Legalizimi i përmbajtjes së rreme nga neni 403 par. 1 lidhur me 

nenin 81 par. 1 të KPRK-së. 

 

Prandaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 62, 69, 73, 74, 83, 403 të KPRK-së, 

si dhe në bazë të neneve 365, 366, 369, 370, 450, 453, 458 të KPPRK-së, e: 

 

G J  Y K O N 

 

Të akuzuarin D.G., me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, të cilin dënim do ta 

vuaj brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë, në të cilin dënim i 

llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 11.07.2018 deri me datë 03.08.2018. 

 

Konform nenit 62 par.1 dhe 2 nën par.2.7 dhe nenit 69 par.1 të KPRK, të akuzuarit gjithashtu i shqipton 

këtë: 

 

DËNIM PLOTËSUES 

 

Konfiskohen: Vendimet të lëshuara në emër të: N.G.–vendimi nr.01-01-1560 të datës 22.04.2014, 

Q.A.–Vendimi nr. 01-01-7560, të datës 22.04.2014, A.H. nr.01-01/7560, të datës 22.04.2014, K.K.-

Vendimi 01-01/7560, të datës 22.04.2014, R.J.-Vendimi nr.01-01/7560, të datës 22.04.2014, Afet 

Gashi-Vendimi 01-01/7560, të datës 22.04.2014, Ramadan Gashi-Vendimi 01-01/7560, të datës 

22.04.2014, Imer Halimaj vendimi -01-01/7560, të datës 22.04.2014, Zeqir Zeqiri vendimi 01-01/1170 

të datës 22.04.2014, Faruk Bulliqi vendimi 01-01/7522 të datës 28.06.2013, të cilat janë objekt i 

kryerjes së veprës penale. 

 

Detyrohet i akuzuari që të dëmtuarës Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës -  

Qendrës së Regjistrimit të Automjeteve t’ia kompensoj dëmin material në vlerë prej 2200€ (dymijë e 

dyqind/€uro), në afat prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të merr formën e prerë, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të procedurës penale-për paushallin gjyqësor të paguaj 

shumën prej 50€ (pesëdhjetë/euro), ndërsa në emër të taksës për kompensimin e viktimave të paguaj 

shumën prej 30€ (tridhjetë/euro), në afat prej 15 ditësh pasi aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Pas shpalljes së aktgjykimit, gjykata konform nenit 47 të KPRK-së, me pëlqimin e personit të dënuar, 

dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj e 8 (tetë) ditë, i zëvendësohet me dënim me gjobë 

në shumë prej 6.000 € (gjashtë mijë/€uro), të cilin dënim është i obliguar ta paguaj në afat prej 30 

(tridhjetë) ditësh nga dita kur aktgjykimi merr formën e prerë, e në rast se nuk e paguan dënimin me 

gjobë, atëherë do të ekzekutohet dënimi me burgim. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore Prishtinë-Departamenti i përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën, PP.II.nr.7153/16 

të dt.30.10.2018 kundër të akuzuarit Driton Gashi me vendbanim në rr.“Albaniku”, Komuna Podujevë, 

për shkak të veprës penale Legalizimi i përmbajtjes së rreme nga neni 403 par. 1 lidhur me nenin 81 

par. 1 të KPRK-së. 
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Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 18.07.2019, në të 

cilën prezantuan prokurori i shtetit Ilir Morina nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, i akuzuari Driton 

Gashi dhe mbrojtësi i tij sipas autorizimit Av. Naim Rudari. 

 

 Pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit i akuzuari në seancën e shqyrtimit fillestar deklaroi se: 

E pranoj fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohem, pendohem për këtë vepër penale, i premtoj 

gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsëritet. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues vërteton se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi i fajësisë u bë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e tij, 

pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që i përmban aktakuza në materialet e prezantuara nga 

prokurori i shtetit dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore apo gabime faktike. 

 

Prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimit fillestar lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari deklaroi: 

Konsideroi se pranimi i fajësisë është bërë në përputhje me kushtet ligjore të përcaktuara në nenin 248 

par. 1 të KPPRK-së, i propozoi gjykatës që me rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit ndaj të 

pandehurit ti ketë parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese, për faktin se në rastin konkret 

nuk kemi të bëjmë vetëm me kryerjen e një vepre penale të legalizimit në mënyrë klasike me veprimet e 

tilla siç u vërtetua se i pandehuri ka nxjerrë personalisht dhe ka falsifikuar vërtetime në emër të një 

organizate sublime për shoqërinë tonë duke dëmtuar imazhin e UÇK-së, kërkojmë nga gjykata që me 

rastin e matjes dhe shqiptimit të dënimit të shpreh një dënim shoqëror siç kërkon ligji ndaj sjelljeve dhe 

veprimeve të pandehurit, t’i shqiptoj një dënim meritor në përputhje me peshën dhe mënyrën e kryerjes 

së veprës penale. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit Av. Naim Rudari lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit 

deklaron: E mbështesim pranimin e fajësisë nga se ka mbështetje të plotë në nenin 248 të KPPRK-së, 

me ç’rast kërkoj nga gjykata që të njëjtin ta aprovoj si të tillë, kërkojmë që ndaj të njëjtit të ketë 

parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese të parapara me ligj me rastin e matjes së dënimit ndaj të njëjtit 

duke u bazuar në nenin 74 par. 3 të KPRK lidhur me nenin 75 pika 1.3 dhe nenin 76 të KPRK-së, të 

njëjtit ti shqiptoj një dënim sa më të butë nën kushtet e parapara me ligjore, nga se është paraqitur i 

sinqertë qysh në fazën e hetimeve, kjo ka goditur mjaftë rëndë të mbrojturin tim, ka deklaruar bindshëm 

se në të ardhmen nuk do të përsëritet kjo vepër apo çfarë do vepre tjetër, në këtë rast një dënim me 

kusht do të jetë adekuat. 

 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit si dhe marrjes së mendimit të palëve, 

respektivisht prokurorit të shtetit, si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës vërteton se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore të  parapara sipas dispozitës së nenit 248 par.1 të KPPRK-së, dhe e 

aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin fillestar, andaj gjykata konform nenit 

248 par.4 të KPPRK-së, ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqitur rrethana të cilat do ta përjashtojnë përgjegjësinë penale të 

akuzuarit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës.  

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar edhe nga vet i akuzuari, gjykata vërteton se me veprimet 

inkriminuese të akuzuarit Driton Gashi përmbushen të gjitha elementet qenësore të veprës penale 

Legalizimi i përmbajtjes së rreme nga neni 403 par. 1 lidhur me nenin 81 par. 1 KPRK-së, e për çka 

gjykata gjeti se i akuzuari në aspektin penalo-juridik është përgjegjës, për çka të njëjtin e shpalli fajtor 

dhe i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimit. 

 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e 

parapara me nenin 73 dhe 74 dhe në rastin konkret si rrethana lehtësuese gjeti faktin se i akuzuari në 

shqyrtimin fillestar e ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, është hera e 

parë që ka ra ndesh me ligjin, ndërsa si rrethanë veçanërisht rënduese gjykata gjeti shkalla e lartë të 

përgjegjësisë penale e që është dashja direkte, motivi i kryerjes së veprës penale e që është përfitimi 

material, intensitetin e rrezikimit apo dëmtimin e vlerës së mbrojtur, e që në rastin konkret ka dëmtuar 
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buxhetin e shtetit. Andaj gjykata duke vlerësuar këto rrethana ka shqiptuar dënimin si në dispozitiv të 

aktgjykimit me bindje se ky dënim është adekuat me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së 

kryer penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se me një dënim të tillë do të arrihet 

qëllimi që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin e tij, 

të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave të tilla penale, të bëj kompensimin e dëmit të 

shkaktuar nga vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit të parapara me nenin 41 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi llogaritjen e kohës së kaluar në paraburgim është marrë në kuptim të nenit 83 par. 1 lidhur 

me par. 4 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u morr në bazë të nenit 450 par. 1 

dhe 2 pika 2.6 lidhur me nenin 453 par.1 të KPPRK-së dhe vendimi në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par.3 nën par 3.1 të Ligjit nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi mbi obligimin për kompensimin e dëmit palës së dëmtuar është marrë konform nenit 458 par. 

1 dhe 2 lidhur me nenin 463 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 365 të KPPRK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, 

Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni penal 

P.nr.689/2018 me dt.30.07.2019 

 

        Zyrtare Ligjore                                                                          Gjyqtari i vetëm gjykues      

Mihrie Krasniqi-Sheholli                                                                          Gazmend Bahtiri 

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij Aktgjykimi 

mund të ushtrohet Ankesë në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e  pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


