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Numri i lëndës: 2019:169014 

Datë: 14.12.2020 

Numri i dokumentit:     01339221 

 

 

          P.nr.372/2020 

 

NË EMER TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË GRAÇANICË, 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM DEVIZIONI PENAL me gjyqtarin e vetëm gjykues 

Rrustem Begolli, me sekretarin juridik Fatmir Gashi, në lëndën penale kundër të akuzuarve Sh. 

K. dhe R. Z., për shkak se të pandehurit në bash kryerje  kanë kryer veprën penale  Falsifikimi i 

dokumentit nga neni 398 par.2 lidhur me par.1, dhe të veprës penale Legalizimi i përmbajtjes së 

pavërtetë nga neni 403 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuar sipas aktakuzës  së 

Prokurorisë  Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.1020/2015 të datës 

25.10.2017, pas shqyrtimit fillestar të mbajtur me datën 08.12.2020, në të cilën kanë qenë të 

pranishëm Prokurori i Shtetit, Zef Prendrecaj, të pandehurit Sh. K. dhe R. Z., në bazë të nenit 

366 të KPPRK-së, me datë 08.12.2020 publikisht shpalli dhe përpiloj me datë 14.12.2020 këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I pandehuri: Sh. K., nga i ati R.-it dhe e ëma T. e gjinisë Gj., i lindur me ..., në Prishtinë, me 

vendbanim fshatin G. e U.. KK Graqanicë , ka të kryern e mesme, i martuar, i gjendjes së dobët 

ekonomike, me numër personal ..., rom, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

I pandehuri: R. Z. , nga i ati A..-it dhe e ëma Rrushe e gjinisë O., i lindur me dt..... në fshatin B. 

ku edhe jeton, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, me numër personal ...., shqipëtar  shtetas 

i Republikës së Kosovës. 

 

 

 

JANË FAJTOR 

 

SEPSE: 

 

Me datë 23.05.2012, të akuzuarit me dije kanë përdor dokumentet e falsifikuar për veturën 

Mercedes ML..., ngjyrë hiri, me numër të karrocerisë ....., e prodhuar në vitin 2000, me targa të 

regjistrimit ....,të cilat kanë qenë të falsifikuara dhe atë librezën e qarkullimit me numër….., e 

pastaj të njejtën librezë e ka dorëzuar në QKRA-së në Graqanicë, me qëllim të regjistrimit të 
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automjetit, duke e përdorur të njeJtën si origjinale, me qka ka vu në lajthim organet kompetente 

për vërtetimin e një qështje të pavërtetë dhe ka bërë regjistrimin e veturës. 

 

 

      - Me këtë në bashkë kryerje  kanë kryer veprën penale  Falsifikimi i dokumentit nga neni 

398 par.2 lidhur me par.1, dhe të veprës penale Legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë nga 

neni 403 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 

 

 

Andaj, gjykata, në bazë të neneve 38; 39; 40; 42; 46; 47;48; 49 dhe 69 të KPRK-së dhe neneve 

365; 450 dhe 463 të KPPRK-së të akuzuarit Shira Krasniqi dhe Rafet Zyba:  

 

 

I  G J Y K O N 

 

 

I. Të akuzuarin Sh. K. dhe R. Z. për veprat penale si në piken I dhe II të 

dispozitivit e shpall fajtor dhe i përcakton:  
 

Për veprën penale nga dispozitivi I të pandehurin Sh. K. dhe R. Z.iu shqipton dënim me gjobë 

në shumë prej 300€ (tre qind euro)  për secilin. 

 

 

Për veprën penale nga dispozitivi II  të pandehurit Sh. K. dhe R. Z. i shqipton dënim me burg 

në kohëzgjatje prej 3muaj – me kusht  i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën 

verifikuese prej 1 (një) viti nuk kryejnë vepër tjetër penale. 

 

 

Konform neni 80 të KPRK-së, të pandehurit gjykata iu shqipton: 

 

 

DËNIM ME BURG  ME KUSHT DHE DËNIM ME GJOBË 

 

Të pandehurit: Sh. K. dhe R. Z. iu shqipton dënim unik me burg  në kohëzgjatje prej nga 3 

(tre muaj) për secilin, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën verifikuese prej 1 

(një) viti nuk kryejnë vepër tjetër penale, si dhe iu shqipton dënim me gjobë në shumë prej 300 

€ (treqind euro) për secilin, të cilin dënim, janë të obliguar që t’a paguaj në afat prej 15 ditëve, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Obligohen të pandehurit që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paushallit gjyqësorë 

do të paguajnë shumën prej nga  30 (tridhjetë) € secili, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara, Dogana e Kosovës për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në kontest 

të rregullt civilo – juridik. 

                         

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, me akuzën 

PP.II.nr.1020/2015 të datës 25.10.2017, i ka akuzuar të pandehurit  Sh. K. dhe R. Z., për shkak 
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se të pandehurit në bash kryerje  kanë kryer veprën penale  Falsifikimi i dokumentit nga neni 

398 par.2 lidhur me par.1, dhe të veprës penale Legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë nga neni 

403 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti seancë me datë 08.12.2020, gjatë së cilës seancë u 

dëgjuan prokurori i shtetit të pandehuri  Sh. K. dhe R. Z.. 

 

Në seancën e datës 08.12.2020 të pandehurve Sh. K. dhe R. Z. ju dha mundësia që të deklarohen 

për veprat penale për të cilat po ngarkohen . Të pandehurit e lartë cekur kanë deklaruar se e kanë 

kuptuar dispozitivin e aktakuzës dhe ndihen fajtor për kryerjen e veprave penale për të cilat janë 

akuzuar nga Prokuroria e Shtetit, dhe ndihen thellësisht të penduar për veprimet e tyre. 

 

Prokurori i shtetit  Zef  Prendrecaj , lidhur me pranimin e fajësisë nga të pandehurit deklaroi se:  

mbetem në tërësi pranë aktakuzës dhe konsideroj se pranimi i fajësisë është mbështetur në provat 

materiale, prova këto të cilat gjenden në shkresat e lëndës, dhe pasi qe të pandehurit në mënyrën 

vullnetare dhe në konsultim të mjaftueshme me mbrojtjen e tyre e bënë  pranimin e fajësisë 

konsideroj se pranimi i fajësisë është bërë konform dispozitave ligjore. Ka kërkuar që të njëjtit 

të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. 

 

Nga pranimi i fajësisë në mënyrë të plotë dhe të vullnetshme nga ana e të pandehurit gjykata në 

bazë të nenit 248 par. 4 të KPPRK-së, në seancën e shqyrtimit fillestar , me Aktvendim pranoi 

pranimin e fajësisë nga të pandehurit, pasi që është bindur plotësisht se të pandehurit ishin të 

vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë dhe se të pandehurit e kanë pranuar fajësinë pa 

presion dhe me vullnetin e tyre të plotë dhe se ky pranim është i mbështetur në provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës.  

 

Nga faktet e vërtetuara nga shkresat e lëndës, nga deklarimet e palëve në procedurë dhe nga vet 

pranimi i fajësisë nga të pandehurit, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurve ekzistojnë të 

gjitha elementet e veprave penale si në hyrje të këtij aktgjykimi, si dhe vërtetoi gjendjen faktike 

të përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, prandaj gjykata edhe e shpalli fajtor të njëjtit 

pasi që më parë gjeti se penalisht janë përgjegjës.  

 

Me rastin e përcaktimit të dënimit, gjykata i vlerësoi të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, 

të cilat konform nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit e të cilat 

janë me ndikim me rastin e dënimit, ashtu që ndaj të pandehurve gjykata mori në konsideratë 

rrethanat lehtësuese se: të pandehurit ishin të sinqertë gjatë shqyrtimit , se e kanë pranuar 

fajësinë, pendimi i tyre, kërkim falja, të pa dënuar më parë, ndërsa rrethanë posaçërisht rënduese 

nuk gjeti. Andaj,  duke u nisur nga të gjitha këto gjykata të pandehurve iu shqiptoi dënim me 

kusht dhe dënim me gjobë  në bazë të neneve 46 dhe 51 të KPRK-së, me bindje se kjo është e 

mjaftueshme për tu arritur qëllimi i dënimit.    

 

Gjykata çmon se dënimi i shqiptuar është i drejt dhe i ligjshëm, se është në harmoni me shkallën 

e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe me intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur. Duke gjetur se ky dënim është dënim adekuat me shkallën e rrezikshmërisë së veprës 

penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se në këtë dënim ndaj tij, do të arrihet 

qëllimi i dënimit në kuptim të nenit 38 të KPRK-së.  

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 450 par. 2 pika 2. 6 të KPPRK-së. 
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Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarve për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest 

civil është marrë në bazë të nenit 463 par.1 dhe 2 të KPPK-së. 

 

Mbi bazën e të dhënave si më lart, në bazë të neneve 248 dhe 365 të KPPRK-së, u vendos si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.372/2020, dt.08.12.2020 

 

    

Sekretari Juridik                                         Gjyqtari i vetëm gjykues 

  Fatmir Gashi                                                                  Rrustem Begolli 

_______________                                                                                 _____________________ 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi ankesë mund të paraqesin personat e 

autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh,  nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. 

Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë.  

 

 


