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Numri i lëndës: 2019:212544 

Datë: 11.02.2020 

Numri i dokumentit:     00822965 

 

         P. nr. 617/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , 
Gjyqtarja Ilirjana Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit A.Q., Komuna e Gjakovës, për shkak të veprës  penale legalizim i përmbajtjes së 

rreme nga neni 395/1 te KPRK-së, sipas  Aktakuzës të Prokurorisë Themelore -DP në Gjakovë  

PP/II nr. 856/19 dt. 21.10.2019, në shqyrtimin fillestar  të mbajtur më datë 05.02.2020, në prani 

të Prokurorit Armend Zenelaj, si dhe të akuzuarit A.Q., të njëjtën ditë mori  dhe  shpalli ndërsa 

përpiluar me datën 10.02.2020 ,këtë: 

 

                                                   A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari A.Q., Komuna e Gjakovës, i biri i Xh. dhe i nënës S., e gjinisë S., data e 

lindjes..., ka te kryer shkollën fillore,  bukëpjekës, i pa martuar, i gjendjes se dobët ekonomike, 

shqiptar -,shtetas i Republikës së Kosovës , numër personal....  

 

Ë s h t ë    f a j t o r: 

Sepse: 

 

            - Në muajin Qershor të vitit 2017 në Agjencinë e Regjistrimit Civil dega në 

Gjakovë, ka vënë në lajthim organin kompetent që të vërtetojë një çështje të pavërtetë, e 

paraparë për të shërbyer si provë në një çështje ligjore, në atë mënyrë që i pandehuri A.Q., me 

dokumentin e falsifikuar patentë shoferin me nr. CN..., të shtetit të Hungarisë, shkon në 

qendrën e lartcekur dhe vë në lajthim personat e kësaj qendre të cilët i legalizojnë patentë 

shoferin duke e pajisur me patentë shoferin e Republikës së Kosovës me numër personal... 

 

 - me çka ka kryer veprën penale Legalizimi i përmbajtjes së rreme nga neni 395 

par.1 të  KPRK-ës  
   

 Andaj  Gjykata  në mbështetje te nenit  4,7,17,38,39,40,42 ,44,69,70, 72 dhe nenit 395 

par.1  dhe nenit 365 të KPP, të akuzuarin e            

    

G J Y K O N 

 

DËNIMIN ME BURGIM në kohëzgjatje prej 90(nëntëdhjetë  ) ditëve. 

 

Me kërkesën dhe pëlqimin e të akuzuarit, konform nenit 44të KPRK-së, Dënimi me burgim 

prej 90(nëntëdhjetë) ditëve. të akuzuarit A.Q., I ZËVËNDËSOHET ME DËNIM ME GJOBË në 
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shumën prej 400 (katëqindë ) €uro, të cilin dënim  i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat 

prej 60 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari A.Q., nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë gjobën e zëvëndsuar të dënimit 

me burg në shumë prej 400 (katërqindë ) €uro, sipas nenit 43 par.3 të KPRK-së ,atëherë i njëjti do 

t’i zëvendësohet me dënim burgimi ne kohëzgjatje prej 20 (njëzetë) ditësh ,duke llogaritur për çdo 

ditë burgu prej 20,- (njëzetë)€uro . 

  

Detyrohet i akuzuari, që të paguaj në emër të programit kompensimit të viktimave të krimit  

shumën prej 30,oo€, si dhe në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20,oo €, në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

         Gjykata  konform nenit 115par.2 të KPPRK-së  të akuzuarit  ,ia shqipton masën : 
 

                  MARRJA E SENDEVE 
 

      Konfiskohet 1(një) patentë shofer me nr. serik: DL...i Republikës së Kosovës dhe 1(një) 

patentë shofer  me numër seri : CN... i Hungarisë, të sekuestruara me datë 27.06.2019, si  objekt  i 

kësaj vepre penale. 

A r s y e t i m 

 

            Prokuroria Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP/II nr. 856/19 dt. 21.10.2019, ka 

akuzuar të akuzuarin A.Q., Komuna  e Gjakovës, për shkak të veprës  penale legalizim i 

përmbajtjes se rreme   nga neni 395/1 te KPRK-së. 

  

                Gjatë shqyrtimit fillestar me datën 06.02.2020, përfaqësuesi i PTH-DP në Gjakovë, 

Prokurori Armend Zenelaj, lexon aktakuzën PP/II nr. 856/19 dt. 21.10.2019 ,me ç ‘rast deklaroi 
se  mbetet në tërësi pranë aktakuzës.  

    
                I akuzuari  A.Q., duke u deklaruar lidhur me fajësinë  thekson se e pranon ne tërësi fajësinë 

sipas aktakuzës me te cilën pandehet  duke i ditur edhe me pare pasojat e pranimit te fajësisë dhe atë 

ne mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se me pranimin e fajësisë në çdo fazë te procedues jam 

penduar për veprën e kryer duke mos ditur se jam duke   vepër penale , andaj i propozoi gjykatës qe 

duke marr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë në çdo fazë te procedurës  , premtimi 

se ne te ardhmen do te jem me i kujdesshëm dhe nuk do te përsëris një veprim te tillë ,pendimin e 

shprehur ne gjykatës  ,premtonin se një veprim i tillë nuk do te përsëritet gjendjen e dobët 

ekonomike me qene se me punën time si punëtor ne furrë mbahet familja prej 7 anëtarëve , si dhe 

faktin se me pare nuk kam ra ndesh me ligjin te me shqiptojë një dënim me te butë, e po qe se 

gjykata parasheh dënimin me burgim atëherë lus qe teme zëvendësoj në dënim me gjobë . 

 
               Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga i akuzuari Prokurori i shtetit Armend 

Zenelaj, deklaron se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë  nga i akuzuari , me qene se i njëjti 

pranimin e fajësisë e ka bere ne mënyrë vullnetar dh epa presion  , i njëjti ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit te fajësisë , pranimi i fajësisë    ka mbështetje ne provat dhe shkresa e lendes te 

bashkangjitura ne aktakuzë, andaj i propozoi gjykatës qe i njëjti te shpallet fajtor, te dënohet sipas 

ligjit dhe  te obligohet ne pagesën e shpenzimeve procedurale .Po ashtu i propozoi gjykatës me 

rastin e vendosjes për llojin dhe lartësin e dënimit te merr parasysh rrethanat renduese dhe 

lehtësuese për këtu të pandehurin. 
 
               Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
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               Në tërësi u vërtetua se i akuzuari A.Q.: Në muajin Qershor të vitit 2017 në Agjencinë e 

Regjistrimit Civil -Dega në Gjakovë, ka vënë në lajthim organin kompetent që të vërtetojë një 

çështje të pavërtetë, e paraparë për të shërbyer si provë në një çështje ligjore, në atë mënyrë që i 

pandehuri A.Q., me dokumentin e falsifikuar patentë shoferin me nr. CN..., të shtetit të Hungarisë, 

shkon në qendrën e lartcekur dhe vë në lajthim personat e kësaj qendre të cilët i legalizojnë patentë 

shoferin duke e pajisur me patentë shoferin e Republikës së Kosovës me nr. DI... 

 

Gjykata nga të cekurat me lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarin 

formohen të gjitha elementet e veprës penale të përshkruara si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe 

për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta gjykojë në bazë të ligjit, më parë duke 

vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit, gjykata ka pasur parasysh të 

gjitha rrethanat nga neni 69 dhe 70 të KPK-së, të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e 

dënimit. Rrethanë rënduese  gjykata e konsideron faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale 

Legalizimi i përmbajtjes së rreme nga neni 395 par.1 të  KPRK-ës , ndërsa si rrethana lehtësuese 

gjykata ka vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit  , sjelljen e tij para kryerjes së veprës penale ka 

qenë korrekte dhe asnjëherë më parë nuk ka ra ndesh me ligjin, nuk ka qenë i dënuar. Në këtë 

drejtim ka ndikuar veçanërisht personalitetit i tij  që te gjykata është kuptuar si njeri i sjellshëm, 

korrekt, i urtë  dhe i vetëdijshëm për veprën e kryer, është penduar thellë për veprën penale të kryer 

. Ndërsa si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata vlerësoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari në çdo 

fazë të procedurës penale, shprehjen e keq ardhjes për veprën e kryer, gjendjen e dobët ekonomike , 

të cilat rrethana ndikuan qe gjykata ti zbatoj dispozitat e zbutjes se dënimit te parapara ne nenin 72 

par 1  nën.par.1.6  te KPRK-ës, gjykata te akuzuarit i shqiptojë dënim me burgim ne kohëzgjatje pre 

90 (nëntëdhjetë ) ditësh,  me të cilin dënim  do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 38 të 

KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën 

penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do 

të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit  nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëjë 

rehabilitimin e tij ,do të parandaloj personat tjerë nga kryerja e veprave penale, ngritjen e moralit 

dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit.    

 

  Pas shpalljes së aktgjykimit, me kërkesën dhe pëlqimin e të akuzuarit  A.Q., Gjykata në 

kuptim të dispozitës të nenit 44 të KPRK-së, dënimin e shqiptuar me burgim e ka zëvendësuar me 

dënim me gjobë në shumë prej 400 (katërqind ) euro, me pëlqimin e personit te dënuar. 

    

      Vendimi për konfiskimin e 1(një) patentë shoferi me nr.serik:DL... i Republikës së Kosovës 

dhe 1(një) patentë shofer  me numër seri : CN... i Hungarisë ,u murr komfor nenit 115 par.2 te 
KPPRK-ës. 

 

          Vendimi mbi shpenzimet  procedurës penale dhe atë në emër të paushalli gjyqësor në shumë 

prej 20,oo € është bazuar  në dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.6 të KPPK-së. ndërsa 

për programin për kompensimin e viktimave të krimit  në shumë prej 30.oo € është marr konform 

nenit 39 par.3  nën.par.3.1 të Ligjit Nr. 05/L-036. për kompensimin e Viktimave të Krimit 

                    

                       Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi . 

      

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                                               P. nr.617/19 më datë 05.02.2020. 
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Sekretarja juridike,           Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                                    Ilirjana Hoti 

 

 KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë, në afatin prej 15  

                                     ditësh,   nga dita e marrjes së tij ne dorëzim ,Gjykatës së Apelit në                                                      

Prishtinë. Ankesa  në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj  

Gjykate. 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


