
P.nr.  621/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore në Prizren – departamenti i përgjithshëm, gjyqtari Gani Kastrati , 

me pjesëmarrjen e sekretares juridike  Shureta Ballxhi procesmbajtëse, në lëndën penale kundër 

të akuzuarve: E.A dhe J.G që të dy nga Prizreni, për shkak se në bshkëkryerje kanë kryer veprën 

penale lajmërim apo kallzim i rremë nga neni 382.par.4.lidhur me nenin 31. të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr. 557-9/19 të dt. 22.05.2019, pas mbajtjes 

së shqyrtimit fillestar, në pranin e Prokurorit të Shtetit në Prizren – departamenti i përgjithshëm 

Milot Krasniqi,  dhe të akuzuarve, me datë 10.12.2019, publikisht mori dhe shpalli këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Të akuzuarit:  

 

1.E.A, nga i ati E. e ëma B.e lindur B., i lindur me dt. ... në Prizren, tani me vendbanim 

në fsh. ... Komuna e Prizrenit, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar babë i dy fëmijëve, me 

profesion tregëtarë, i gjendjes së dobët ekonomike, me numër personal ..., shqiptar shtetas i R. së 

Kosovës.  

 

2.J.G, nga i ati I. e ëma B. e lindur M., i lindur me dt. ... në ..., tani me vendbanim në 

Prizren rr. “...” – tek ndërtesa e ... – Bankës banesa nr..., i martuar babë i .. fëmijëve, ka të kryer 

shkollën e mesme, me profesion kamarier, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal 

..., shqiptar shtetas i R. së Kosovës.  

 

 

JANË  FAJTORË 

 

 

Se me  datën 24.02.2019 rreth orës 22:00 minuta, në Prizren në rr. “...”, saktësishtë afër 

banesave të ish “...”, të pandehurit në bashkëveprim dhe me dashje bëjnë lajmërimin e rremë të 

personit zyrtarë, i ngarkuar me detyrën zyrtare për të hetuar apo ndjekur së është kryer vepra 

penale e cila vepër ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se vepra e tillë nuk është kryer, në 

atë mënyrë që fillimisht e informojnë policinë se ka ndodhur aksidenti i komunikacionit në 

vendin e lartëcekur, ku janë të përfshira automjeti i markës “...” me targa të regjistrimit ..., pronë 

e të pandehurit J.G dhe automjeti i markës “...” me targa të regjistrimit ..., pronë e të pandehurit 

E.A, pastaj policia ka vazhduar me hetimet për veprën penale rrezikimi i trafikut publik për të 

zbuluar të vërtetën e cila më pas u vërtetua se të pandehurit kishin bërë lajmërim apo kallëzim të 

rremë duke e ditur se kjo vepër penale nuk është kryer fare, mirëpo këtë e bëjnë me qëllim që të 

vënë në lajthim personat zyrtarë.  

 

Këso dore në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale lajmërim apo kallëzimi i 

rremë nga neni 382.par.4. lidhur me nenin 31. të KPRK-së.  



  

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8, 9, 10, 21, 27, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 73, nenit 

382. parag. 4.  të KP-së dhe nenit 365 të KPP-së, të akuzuarve iu shqipton: 

 

 

DËNIMIN ME GJOBË 

 

 

1. I akuzuari E.A 

 

Ne lartësi prej 400 (katërqind) €, të cilën shum i akuzuari është e obliguar që ta paguaj 

në 4 (ktër) këste mujore duke filluar prej secilës këst nga çdo fillim i muajit 01-05 të muajit 

vijues,  në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi. Në raste se i akuzuari nuk 

e paguan dënimin me gjobë apo nuk mund ta paguaj, dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me 

dënim me burgim ashtu që për qdo 20 €, të gjobës do ti caktohet 1 ( një )  ditë burgim. 

 

2. I akuzuari J.G 

 

Ne lartësi prej 400 (katërqind) €, të cilën shum i akuzuari është e obliguar që ta paguaj 

në 4 (ktër) këste mujore duke filluar prej secilës këst nga çdo fillim i muajit 01-05 të muajit 

vijues,  në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmëris së këtij aktgjykimi. Në raste se i akuzuari nuk 

e paguan dënimin me gjobë apo nuk mund ta paguaj, dënimi me gjobë do ti zëvendësohet me 

dënim me burgim ashtu që për qdo 20 €, të gjobës do ti caktohet 1 ( një )  ditë burgim. 

OBLIGOHEN të  akuzuarit që ti paguajn shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

së gjykatës, paushallin gjyqësor të paguajn shumën prej 20 Euro secili veç e veç, si dhe  në emër 

te kompenzimit të viktimave të krimit ne shumën prej 30 Euro secili veç e veç,   të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmëris së këtij aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të 

dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën PP/II.nr. 557-

9/19 të dt. 22.05.2019, kundër të akuzuarve E.A dhe J.G që të dy nga Prizreni, për shkak se në 

bashkëkryerje kanë kryer veprën penale, lajmërim apo kallëzim i rremë nga neni 382.par.4.lidhur 

lme nenin 31. të KPRK-së.  

Ne seancen fillestare ne prezencen e paleve pasi qe u lexua aktakuza nga anan e 

Prokurorit te shtetit, Gjykata shpalosi dhe bëri prezentimin e të gjitha provave matriale ne te cilat 

mbeshtet aktakuza e parashtruar ndaj te akuzuarve. Të akuzuarit deklarojn se nuk i kundërshton 

provat me të cilat mbështet aktakuza, andaj dhe në mënyr vullnetare kanë pranuar fajsin per 

vepren penale me te cilen ngarkohen, duke theksuar se janë pendura për një veprim të tillë, 

premtojnë dhe betohen se në të ardhmën nuk do të përsërisin veprta të tilla kundërligjore, e lusin 

gjykatën që të ju shqiptoj një dënim sa më të but. 

 



Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajsisë nga ana e këtu të akuzuarve, 

meqense të njëjtit pranimin e fajsisë sa i përket veprës penale e kanë bërë vullnetarishtë, që është 

në pajtim me nenin 248.të KPP-së.   

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Se me  datën 24.02.2019 rreth orës 22:00 minuta, në Prizren në rr. “...”, saktësishtë afër 

banesave të ish “...”, të pandehurit në bashkëveprim dhe me dashje bëjnë lajmërimin e rremë të 

personit zyrtarë, i ngarkuar me detyrën zyrtare për të hetuar apo ndjekur së është kryer vepra 

penale e cila vepër ndiqet sipas detyrës zyrtare, duke e ditur se vepra e tillë nuk është kryer, në 

atë mënyrë që fillimisht e informojnë policinë se ka ndodhur aksidenti i komunikacionit në 

vendin e lartëcekur, ku janë të përfshira automjeti i markës “..” me targa të regjistrimit ..., pronë 

e të pandehurit J.G dhe automjeti i markës “..” me targa të regjistrimit ..., pronë e të pandehurit 

E.A, pastaj policia ka vazhduar me hetimet për veprën penale rrezikimi i trafikut publik për të 

zbuluar të vërtetën e cila më pas u vërtetua se të pandehurit kishin bërë lajmërim apo kallëzim të 

rremë duke e ditur se kjo vepër penale nuk është kryer fare, mirëpo këtë e bëjnë me qëllim që të 

vënë në lajthim personat zyrtarë.  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajsisë nga ana e të 

akuzuarve të cilët në shqyrtimin fillestar vullnetarisht janë paraqitur në gjykatë dhe kanë pranuar 

fajësinë, për shkak së cilës gjykata fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata, 

konform nenit 257. të KPP, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, gjithashtu 

gjykata në tërësi ka vërtetuar se të akuzuarit kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit 

për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe 

pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për 

të cilat të akuzuarit kanë qenë të njoftuar me të gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhë në 

përfundim, se pranimi i fajësis nga ana e të akuzuarve është bërë në pajtim me nenin 248. të KPP 

dhe faktet që përmban aktakuza, në veprimet e të akuzuarve formohen të gjitha elementet e 

veprës penale lajmërimi apo kallëzimi i rremë nga neni 382.par.4.lidhur me nenin 31.të KPRK-

së, dhe për këtë gjykata të akuzuarit i shpalli fajtore dhe i shqiptoj dënimin me gjobë, 

paraprakisht duke e vërtetuar përgjegjësinë e tyre penalo- juridike. 

 

  Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarve gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjën e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, nuk ka gjetur rrethana rënduese, e si rrethanë lehtësuese është marrë pranimi 

i fajësisë nga ana e të akuzuarve, sjellja korrekte pas kryerjes së veprës penale, deri të incidenti 

ka ardhur si pasoj e pakujdesis, janë penduar, është hera e parë dhe e paqëllimt, janë mbajtës të 

vetëm të familjes, e lus gjykatën të ju shqiptoj një dënim sa më të but, andaj gjykata i shqiptoi 

dënimin me gjobë në shumë prej 400 (katërqind ) euro, secilit veç e veç,  duke menduar se 

dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjsis së tij dhe se me këtë dënim do të arrihet 

qëllimi i dënimit që në të ardhmen të jenë më të kujdesshëm dhe do të përmbahen nga veprimet e 

tilla. 

 

Vendimi mbi shpenzimet dhe paushallin gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim te nenit 453. 

par. 1. të KPP.  

 



Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i përgjithshëm 

P.nr.551/17  të datës 27.06.2018 

 

 

 

Sekretare Juridike                                                             Gjyqtari  

Shureta Ballxhi                                                                                                     Gani Kastrati   

 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 


