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Numri i lëndës: 2018:016196 

Datë: 21.10.2019 

Numri i dokumentit:     00591646 

 

P.nr.1990/17 

  

   NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

e vetëm gjykues Vjollca Buzhala, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Taulant 

Rexhëbeqaj,  në çështjen penale kundër të akuzuarve R.O nga fshati .., Komuna e Prizrenit dhe 

N.K nga Prizreni, për shkak veprës penale në bashkëryerje të falsifikimit nga neni 398 par.1 

lidhur me nenin 31 të të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 04/L-082  (KPRK), dhe të 

akuzuarin R.O për shkak veprës penale Mashtrimit nga neni 335 par.1 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës 04/L-082  (KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës të  Prokurorisë 

Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.809/15 të datës 20.10.2017, e pas 

mbajtjes së shqyrtimit të marrëveshjes mbi pranim e fajësisë  me datë 17.09.2019 në prezencën 

e të akuzuarit R.O me mbrojtësi të tij, av. M.Sh dhe akuzuarit N.K me mbrojtësin av.B.A, 

Prokurorit të Shtetit Milot Krasniqi, me datë. 21.10.2019, morri dhe publikisht shpalli këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit: 

 

R.O nga i ati A. dhe e ëma H., e gjinis J., i lindur më datën ..., në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, ku dhe tani jeton, i martuar, me profesion automekanik, ka të kryer shkollën e fillore, 

i gjendjes së mesme ekonomike,  me numër personal të letërnjoftimit ... i lëshuar nga MPB-ja 

ne Prishtinë, shqiptare, shtetas i  Republikës së  Kosovës. 

 

N.K, nga i ati N., i lindur më datën ..., në Prizren, me banim në rrugën “…”nr..., me 

profesion mekanik, me numër personal të letërnjoftimit ... i lëshuar nga MPB-ja ne Prishtinë, 

përkatësia etnike romë, shtetase i Republikës së  Kosovës 

   

 I akuzuari N. K 

I 

ËSHTË FAJTOR 

 

Se me datë 24.02.2015 në fshatin ... Komun a e Prizrenit, saktësisht në “...”, i cili 

gjendet në fshatin ... me qëllim të shfrytëzimit si origjinal të akuzuarit në bashkpunini dhe 

koordinim në mes veti, me dije e kanë ndryshuar si origjinale numrin e karoserisë se automjetit 

“...” me ngjyrë të kuqe me tarfa të regjistrimit ..., duke manipuluar numrin e karroserisë, ..., 

ndërsa automjeti në orgjinal kishte numërin e kareserisë ... të cilat numra janë rishtypur, bazuar 

në raportin e ekspertizës me nr. ... të Agjensisë së Kosovës për Forenzik të datës 18.03.2015 . 
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Me të cilat veprime  ka veprën penale, falsifikimi nga neni 398 paragrafi 1 të 

KPRK-së. 
 

 

 

I akuzuari R.O 

II 

ËSHTË FAJTOR 

 

Automjetin të përshkruar si në dispozitivin një të këti aktgjykimi, me anë të paraqitjes 

së rreme të fakteve, duke fshehur faktet me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete apo për personin tjetër, e për ti shkaktuar dëm material personit tjetër, e 

mashtron të dëmtuarin S.Q, duke ia shitur automjetin e markës “...” të cilit ia kishte falsifikuar 

numrin e kara serisë. 

 

Me të cilat veprime  ka kryer veprën penale, mashtrimit nga neni 335 paragrafi 1 

të KPRK-së. 
 

Andaj gjykata në bazë të dispozitave të lartshënuara dhe neneve  4, 7, 17, 41, 42, 43,46, 

49 paragr.1 pika 1.1, 50, 51, 52, 73, 83 të KPRK-së dhe nenin 365 të KPPRK-së, të akuzuarve 

ju shqipton:   

                                 DËNIMIN ME GJOBË 

 

Të akuzuarin N.K, për veprën penale të përshkruar në pikën I të dispozitivit, shqipton 

dënim  me gjobë në lartësi prej  400 (katërqind) euro të cilën shumë është i obliguar të paguaj 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi 

me gjobë nuk mund të ekzekutohet në afat ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 20(njëzetë) ditë 

dënim me burg duke llogaritur për 20 € një ditë burg. 

 

Të akuzuarin R.O, për veprën penale të përshkruar në pikën II të dispozitivit, shqipton 

dënim  me gjobë në lartësi prej  400 (katërqind) euro të cilën shumë është i obliguar të paguaj 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi 

me gjobë nuk mund të ekzekutohet në afat ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 20(njëzetë) ditë 

dënim me burg duke llogaritur për 20 € një ditë burg. 

 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

             
Të akuzuarin R. O, për veprën penale të përshkruar në pikën II të dispozitivit, dënimin 

me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) vit, i cili dënim nuk do të ekzekutohet, nëse e akuzuari 

brenda kohës së verifikimit prej 2 (dy) vitesh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nuk 

kryen vepër tjetër penale. 

 

   

 

Në kuptim të nenit 363 paragrafi 1 pika 1.1 të KPPK-së. 

III 
 

          REFUZOHET  AKUZA 
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 Me datë 24.02.2015 në fshatin ... Komun a e Prizrenit, saktësisht në “...”, i cili gjendet 
në fshatin ..., me qëllim të shfrytëzimit si origjinal të akuzuarit në bashkpunini dhe koordinim 
në mes veti, me dije e kanë ndryshuar si origjinale numrin e karoserisë se automjetit “...” me 
ngjyrë të kuqe me tarfa të regjistrimit ..., duke manipuluar numrin e karroserisë, ..., ndërsa 
automjeti në orgjinal kishte numërin e kareserisë ..., të cilat numra janë rishtypur, bazuar në 
raportin e ekspertizës me nr. ... të Agjensisë së Kosovës për Forenzik të datës 18.03.2015. 

  

Këso dore kishte për të kryer veprën penale falsifikimi nga 398 par.1 lidhur me 

neni 31 të KPRK-së. 

 

 Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza. 

 

-I dëmtuari S.Q, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil. 
 

Të akuzuarit obligohet që të paguajnë shpenzimet e procedurës penale dhe atë  secili 

veç e veç paushallin gjyqësor në shumën prej nga 20 €, si dhe nga 30 euro secili veç e veç për 

programin e kompensimit te viktimave te krimit, e te gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit ligjor. 

 

-Për veprën penale nën III. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, shpenzimet e procedurës 

bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

       A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i përgjithshëm, me aktakuzën, 

PP/II.nr.809/15 të datës  20.10.2017 ka akuzuar R.O dhe N. K, për shkak se në  bashkëkryerje 

kanë kryer veprën penale falsifikimit nga  neni 398, par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

ndërsa ndaj R. O edhe për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 335 par.1 të KPRK-së 

 

Prokuroria e Shtetit ka parashtruar Marrëveshjen mbi Pranimin e Fajësisë 

PP/II.nr.809/15 të datës 23.07.2019, të hartuar nga ana e Prokurorisë së Shtetit – Prokuroria 

Themelore në Prizren, në njërën anë dhe të akuzuarve N.K dhe R. O, respektivisht me 

mbrojtësit e tyre, av. B.A  dhe M.Sh, në anën tjetër, ku palët kanë përcaktuar kushtet e pranimit 

të fajësisë, është negociuar dhe propozuar edhe dënimi. 

 

 Në Marrëveshjen mbi Pranimin e Fajësisë të hartuar ndërmjet Prokurorisë Themelore 

në Prizren dhe të akuzuarve N.K dhe R. O, palët kanë përcaktuar kushtet e pranimit të fajësisë, 

ku është negociuar dhe propozuar edhe dënimi.  

  

Prokurori i Shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor ka ngelur në tërësi pranë aktakuzës, 

përkatësisht Marrëveshjes mbi Pranimin e Fajësisë.   

 

 Mbrojtësit dhe të akuzuarit nuk kanë pasur ndonjë vërejtje në aktin e Marrëveshjes mbi 

Pranimin e Fajësisë dhe të njëjtën e kanë konfirmuar. 

 

 Të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor kanë pranuar fajësinë për veprat penale si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, për të cilat janë akuzuar nga Prokuroria Themelore në Prizren 

dhe njëkohësisht janë pajtuar me kushtet e Marrëveshjes mbi Pranimin e Fajësisë. 
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Gjykata konsideron se, Marrëveshjen mbi Pranimin e Fajësisë të paraqitur nga 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti përgjithshëm, PP/II.nr.809/15 e  datës 

23.07.2019, e cila ka të bëjë me të akuzuarin N.K, për shkak të kryerjes së veprës penale  të 

falsifikimit nga neni 398, par. 1  të KPRK-së, dhe vepra penale të mashtrimit nga neni 335 par. 

1 të KPRK-së e cila i vihet në barrë R.O dhe deklarimin për Pranimin e Fajësisë të akuzuarit e 

kanë bërë në pajtim me dispozitat e nenit 233 par. 18 të KPPRK-së, të akuzuarit e kanë kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë. Pranimi i fajësisë është bërë në mënyrë të 

vullnetshme dhe se, një pranim i tillë ka mbështetje në provat që i përmban aktakuzat e 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.809/15 e datës 23.07.2019 si dhe deklarimi i të 

akuzuarve, deklarimet e të dëmtuarit, dëshmitarëve, raportet policisë si dhe shkresat e tjera të 

lëndëve, aprovohet në tërësi Marrëveshja për Pranimin e Fajësisë. 

   

Të akuzuarit e kanë pasur të qartë se, me pranim të fajësisë nuk do të ketë procedurë të 

provave ku i njëjti ka mundësi që ti kundërshtojë provat e aktakuzës dhe njëkohësisht të merr 

prova në mbrojtjen e tij. Përfundimisht, Aktgjykimi i marrur në bazë të pranimit të fajësisë nuk 

mund të ankimohet për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

vendimit mbi dënimin se, pas aprovimit nga Gjykata të Marrëveshjes mbi Pranimin e Fajësisë, 

të akuzuarit nuk kanë të drejtë të shprehen se nuk janë fajtor. 

 

Prandaj, Gjykata në mbështetje të dispozitës së nenit 326, par. 1, aprovoj në tërësi 

Marrëveshjen mbi Pranimin e Fajësisë dhe gjendjen faktike e mori ashtu si është shprehur në 

dispozitiv të aktakuzës, prandaj, gjeti këtë gjendje faktike se me të vërtetë të akuzuarit N.K dhe 

R.O janë fajtor për veprat penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata konsideron se në shkresat e lëndës ka prova të mjaftueshme me të cilat 

vërtetohet që të akuzuarit kanë kryer veprat penale të cilat u vihen në barrë dhe nuk ka rrethana 

për pushimin e procedurës, përkatësisht hudhjen e aktakuzës, prandaj, Gjykata e ka pranuar 

Marrëveshjen mbi Pranimin e Fajësisë PP/II.nr.809/15të datës. 23.07.2019 të lidhur në mes 

Prokurorit të Shtetit, mbrojtësve dhe të akuzuarve. 

 

 Gjykata nga të cekurat e lartpërmendura ka ardhur në përfundim se, me veprimet e të 

akuzuarve, formohen te gjitha elementet e qenies së veprës penale, të përshkruara si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpallë fajtorë dhe ti 

gjykojë në bazë të ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penalo – juridike të tyre. 

  

Prandaj, Gjykata gjendjen faktike e mori në tërësi siç ishte përcaktuar në dispozitiv të 

aktakuzës dhe ka gjetur se me të vërtetë të akuzuarit kanë kryer veprat penale ashtu siç 

përshkruhet në aktakuzë dhe në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë të të akuzuarve. 

 

Gjykata, nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e papranueshme dhe e marrë në 

kundërshtim konform nenit 257 të KPPRK-së, e cila do të vinte në mëdyshje dhe do të bënte të 

papranueshme pranimin e fajësisë. Gjithashtu, Gjykata konsideroj se, nuk ekzistojnë rrethana të 

përcaktuara nga neni 253 të cilat do të konsistonin në krijimin e rrethanave për hudhjen e 

aktakuzës.  

   

Sa i përket dënimit, Gjykata të akuzuarit i gjykoi me dënimet si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, sipas Marrëveshjes mbi Pranimin e Fajësisë, duke qenë i bindur se me një dënim të 

tillë tek të akuzuarit dhe në rrethin ku ata jetojnë, do të arrihet efekti i sanksionit penal që në të 

ardhmen të përmbahen nga veprimet e tilla inkriminuese dhe se një dënim i tillë i përgjigjet 

shkallës së përgjegjësisë penale për të akuzuarit. 
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Me rastin e caktimit të dënimit, llojit dhe lartësisë së tij, për të akuzuarit, Gjykata e 

mori si rrethanë veçanërisht lehtësuese se të njëjtit e kanë pranuar fajësinë, kanë shprehur 

pendim të thellë dhe të sinqertë si dhe kanë premtuar se në të ardhmen nuk do të kryejnë 

veprime të tilla inkriminuese.  

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se me dënim e shqiptuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi do të arrihet efekti i sanksionit penal nga neni 41 të KP-së, edhe me dënimin e 

shqiptuar që, të akuzuarit tani e tutje të sillen sipas normave shoqërore dhe të njëjtat ti 

respektojnë. 

 

      Meqenëse prokurori shtetit gjatë shqyrtim është tërhequr nga aktakuza kundër të akuzuarit 

R.Opër pikën nën I të aktakuzës,falsifikimi  nga neni398 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

gjykata në kuptim të nenit 363 paragrafi 1 pika 1.1 të KPPK-së, ka vendosur si në pikën nën III 

të dispozitivit  të këtij aktgjykimi. 

 

         Vendimi mbi  shpenzimet e procedurës dhe  paushallin gjyqësor u muar në kuptim të 

nenit 450 dhe 453 par. 3 të KPPK-së. 

 

       Vendimi mbi udhëzimin juridik në kontest të rregullt juridik civil u mbështet në nenin 463 

par.1 i KPPK-së.  

 

       Vendimi për programin e kompensimit  të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:016196, 21.10.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


