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Numri i lëndës: 2018:054633 

Datë: 02.04.2021 

Numri i dokumentit:     01661170 

 

                                                                                                                        P.nr. 300/15 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

   Gjykata Themelore Prizren – dega nē Suharekē, gjyqtari Robert Tunaj,  me sek. Juridike  

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarit M. M. T. nga fsh. S. Komuna e Graçanicës, për 

shkak të veprave penale  fallsifikimi i dokumentave nga neni 398 par. 2 lidhur  me nenin 31 dhe 

vepra penale  legalizim i përmbajtjes së pavërtetë nga neni 403 par. 2 lidhur  me par. 1 lidhur  

me nenin 31 të KP, duke vendosur sipas aktakuzave të PTH në Prizren PP.II.nr.104/13 të dt. 

07.11.2013, në seancēn gjyqësore të mbajtur me dt.01.04.2021, në prezencë të PSH Naim  Gashi,  

të akuzuarit  dhe mbrojtësit të tij av. R. G., mori  dhe publikisht shpalli , ndërsa me daten 

02.04.2021 përpiloi kētë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I pandehuri  M. T. i lindur më 06.12.1988, me numër ...........,  i biri i M. , i pa martuar,  

ka të mbaruar arsimin e larte juridik,  punëtor sigurimi,  i pa martuar,  me vendbanim në S. 

,Komuna e Graçanicës,  i gjendjes jo te mirë ekonomike, serb,  shtetas i Republikës sē Kosovēs. 

 

ËSHTË FAJTOR 

  

I.Se me dt. 18.03.2013  në orë të pa caktuar në Prizren, me dije përdor dokumentin e 

falsifikuar  si në origjinal në atë menyrë që  automjetin e markës  “W-P.” me targ të regjistrimit  

04-...-DH, ngjyrë e bardh  me numër të shasis   WWWZZZ6NZTW......., ku gjatë kontrollit  është  

dyshuar se numri i librezes se qarkullimit  CP........... është i falsifikuar, ku me pas  është  vërtetuar  

nga sektori per ekspertim të dokumentave dhe dorëshkrimeve në raportin AKF/2013-..../2013-

....  të dt.  10.05.2013, se vetura është e manipuluar. 

 

Me këto veprime  ka kryer vepren penale falsifikimi i dokumentave nga neni  398 par. 2 

lidhur  me 31 të  KP. 

 

II. Me dt. 30.03.2013 vën në lajthim organin kompetent  për regjistrimin e automjeteve 

pranë QKRA në  Prizren për të vërtetuar  një çështje të pa vërtetë,  në ate menyrë që paraqitet  

në  zyren e qendrës në fjalë me qëllim të regjistrimit të automjetit te markës W-P. me numer te 

shasis  WWWZZZ6NZTW.....,  viti i prodhimit  1996 në bazë të lejes  së qarkullimit  me nr. 

CP.......... dokument  ky kinse i lëshuar me dt.  21.07.2010  nga  SUP në Prishtinë, me nr. PR -

...-95 për automjetin e cekur me lartë  e te lëshuar  në  emër të  M. T.  nga Graqanica duke e ditur 

se dokumenti është i fallsifikuar  fakt  ky që vërtetohet  me raportin e egzaminimit  nr. AKF/2013-

..../2013-.... të dt. 10.05.2013. i cili dokument konstatohet  se ështe plotësisht  i faksifikuar  e 

pastaj paiset  me qertifikate për regjistirmin e automjetit  CRA......  dhe  tabelat e regjistrimit  04-

...-DH. 
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Me këto  veprime  ka kryer vepren penale legalizimi i përmbajtjes se pavërtetë  nga neni 

403 par. 2 lidhur  me par. 1   e lidhur me nenin  31 të  KP. 

 

Andaj gjykata në përputhje me nenin  41,42,49,50,51,52, 73,74 dhe  398 par. 2 lidhur  me 

nenin  31 dhe  403 par. 2 lidhur  me par. 1 e lidhur  me nenin  31 të  KP dhe nenit  365,450  të  

KPP, të akuzuarin e : 

GJ Y K O N 

 

 Për vepren penale si në dispozitivin nën  I  denim me burgim prej  4  muajsh. 

Për vepren penale si në dispozitivin  nën II  denim me burgim prej  4 muajsh. 

 

Me aplikimin e dispozitave tē nenit 80  tē KP, mbi  shqiptimin e denimit për bashkim të 

veprave penale, gjykata tē akuzuarit  i shqipton,  

 

         DENIM UNIK  

 

Të akuzuarin M. T. me denim unik me kusht prej 6 muaj, i cili denim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej një viti, nuk kryen vepër të njejtë apo të ngjajshme  

penale.  

Obligohet i akuzuari me shpenzimet  e  procedurës  në emër të paushallit  gjyqësor  

shumën prej 20 €  dhe taksen per kompenzim të viktimave të krimit  shumën prej 30€. 

 

Të akuzuarit i shqiptohet edhe denimi plotësues marrja e dokumentit  leja e qarkullimit  

CP........ dhe CRA ......, dy targa të regjistrimit 04-...-DH, të njëjtat merren dhe asgjasohen. 

A r s y e t i m 

 

PTH në Prizren  sipas aktakuzës PP.nr. 104/13 të dt. 07.11.2013, ka akuzuar  M. M. T. 

nga fsh. S. Komuna e Graqanices, për shkak të veprave penale  fallsifikimi i dokumentave nga 

neni 398 par. 2 lidhur  me nenin 31 dhe vepra penale  legalizim i përmbajtjes së pavërtetë nga 

neni 403 par. 2 lidhur  me par. 1 lidhur  me nenin 31 të KP, aktakuzën të cilen gjatë  séances  

gjyqësore i ka  përfaqësuar  PSH  Naim Gashi,  i cili në tërsi ngel pran të dhënave si në  aktakuzë,  

i akuzuari të shpallet fajtor dhe të denohet sipas ligjit.  

Mbrojtësi av. R. G. në seancë ka deklaruar se meqenëse  i mbrojturi im ka pranuar  fajsin 

për veprat  penale  për të cilat i vihen në barrë nga  PSh,  i njëjti pendohet për ketë gabim të bërë, 

është hera e parë që ka rën ndesh me ligjin,  është i ri dhe dëshiron të vazhdoi jeten në menyrë 

normale, duke premtuar se asnjëherë më nuk do të ndermerrë veprime të tilla në kundërligjshme, 

i  ka propozuar gjykatës që ti ketë parasyshë të gjitha këto rrethana dhe ti shqiptoi  një denim sa 

më të butë i cili do të jetë i mjaftushem për arritjen e qëllimit të denimit  . 

  Gjykata në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me dt. 01.04.2021 dhe nga vetë pranimi nga 

ana e të akuzuarit, në prani të mbrojtësit av. R. G., ka vërtetuar  gjendjen faktike si në dispozitivin 

nën I dhe II të aktgjykimit. 

 

Ketë gjendje faktike  gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i të akuzuarit i cili në 

shqyrtim gjyqësor  në mbrojten e tij,vullnetarisht e ka pranuar fajsin. 

 

 Gjykata  sipas  detyrës zyrtare  konform nenit 259 te KPP, në shkresat e lēndës  nuk ka 

gjetur  ndonjë provë të pa pranueshme dhe poashtu  gjykata ka vërtetuar  se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsis, pranimi i fajit  nga ana e të akuzuarit është bërë 

vullnetarisht në shqyrtimin gjyqësor, dhe pranimi ështē mbështetur në faktet  e qështjes qē 
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përmbajn aktakuzat siqë janë: raporti me nr. AKF/2012-..../2012-....,  të dt. 14.12.2012, 

AKF/2013-..../2013-..../2013-1213 të dt. 10.05.2013, laboratori Qendror të kriminalistikes të 

policis, çertifikata e regjistrimit  te automjetit DRA......, CRA......, CRA..... dhe CRA......., 

fotodokumentacioni dhe  shkresat   tjera  përcjellëse, tē cilat gjinden nē lēndē si prova materiale 

të paraqitura ndaj të akuzuarit nga  ana e PTH në Prizren. 

 

Gjykata poashtu  në tērsi ka ardhur në përfundim se pranimi i fajsis në shqyrtimin 

gjyqësor  nga ana e tē akuzuarit është bërë në menyrë vulletare i vetëdijshëm dhe në përputhje 

me nenin 248, dhe se nuk egziston ndonjë  nga arsyerat dhe kushtet pēr hudhjen e aktakuzes apo 

pushimin e procedurēs penale nga neni 253 të KPP. Dhe nga këto fakte  të cilat i përmban 

aktakuza gjykata ka ardhur nē përfundim se me veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha 

elementet  esenciale të  veprave penale fallsifikimi i dokumentave nga neni 398 par. 2 lidhur  me 

nenin 31 dhe vepra penale  legalizim i përmbajtjes së pavërtetë nga neni 403 par. 2 lidhur  me 

par. 1 lidhur  me nenin 31 të KP, veprat penale janë kryer me vetëdije,me dashje direkte me 

qëllim të përfitimit në mënyrë të kundërligjëshme për vete ,për qka gjykata ka vendosur të 

akuzuarin ta shpallë fajtor, dhe tia shqiptoi  denimin unik  siq është cek në dispozitiv të 

aktgjykimit.  

 

Gjykata gjatē marrjes se vendimit  mbi denimin ka vlerësuar tē gjitha rrethanat nē kuptim 

tē nenit 73 dhe 74   të KP-së, të cilat ndikojnë në lartësin e denimit. 

 

Gjykata si rrethanë letësuese  pati parasyshë se i akuzuari ka patur  qendrim korrekt  ndaj 

gjykatēs, pranimin në tërsi tē veprave të kryera, ēshtē penduar  pēr veprat e kryera,  është hera e 

parë që bije ndesh me ligjin,në kohen e kryerjes ishte në moshë të re, nga koha e kroerjes ka 

kaluar një periudhë e gjatë kohore dhe nën ndërkohë nuk ka kryer vepër tjetër penale , kurse 

rrethana  posaqerisht rēnduese nuk gjeti.   

  

Vendimi mbi  shpenzimet  gjyqësore u muarrë në kuptim të nenit 450 të KPP. 

 

 Vendimi  me të cilin është i obliguar i akuzuari që të bëjë kompenzimin e viktimave të 

krimit  është marr konform nenit  39 par. 3 nën par. 3.2 te Ligjit per kompenzimin e viktimave 

të krimit. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2018:054633, 02.04.2021 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             __________ 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

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

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

kësaj Gjykate Themelore. 


