
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE GJILAN 
 

 

1 (3)  

   
2
0
2
2
:2
0
2
6
8
7

 

Numri i lëndës: 2021:231584 

Datë: 10.10.2022 

Numri i dokumentit:     03507242 

 

 

P. nr. 150/22 
 

 

  NË EMËR TË POPULLIT 

          

       GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes 

gjykatëses së vetme gjykuese, Luljete Shabani, në lëndën penale kundër të akuzuares R.G.nga 

Gjilani, për veprën penale, Legalizimi i permbajtjes se rreme, nga neni 395 paragrafi 2 lidhur 

me paragrafin 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-

Departamenti i Përgjithshëm PP.II.nr.1511/2021, të datës 29.10.2021 pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar publik, më datën 25.01.2022, mori dhe në prezencë të palëve, shpalli, dhe 

më datë 03.10.2022, përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 
 

        E akuzuara R. G., me numer personal ..  nga babai Sh.dhe nëna R., e lindur Sh., e lindur 

më .. në fshatin . me vendbanim ne fshatin ., Komuna e Kamenicës, e  martuar, nënë e dy 

fëmijëve, ka te kryer shkollën e mesme, e pa punë, me gjendje të varfër ekonomike, Shqiptare, 

shtetas i Republikës së Kosovës, 

                                              

 

 

Ë SH T Ë   F A J T O R E 

         

 Sepse, me date 02.03.2020, e pandehura R. G. me dashje dhe me qellim te  

legalizimit te permbajtjes se rreme ka vene ne lajthim MPB- Agjencia e Regjistrimit Civil- 

Drejtoria per paisje me dokumente në Qendren per nderrimin e patente shofereve ne Gjilan, ne 

ate menyre qe perkunder se ishte e vetedijshme se patente shoferi Gjerman me nr....eshte i 

falsifikuar dhe te njejtin e kishte perfituar ne kundervlere te parave gjate vitit 2019, me qellim 

te perdorimit si te vertete, i ve ne lajthim organet kompetente pasi me patente shofer me 

permbajtje te rreme nr... te leshuar nga Landeseinwohner-amt B. paraqet kerkese per nderrimin 

e patente shoferit, ne baze te cilit i leshohet patente shoferi D.. i Republikes se Kosoves, te cilin 

me pas e perdor si te vertete dhe ne kete menyre e pandehura me veprimet e saj ka vene ne 

lajthim organin kompetent duke legalizuar nje dokument te pa vertete, 
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        -me çka ka kryer veprën penale Legalizimi i permbajtjes se rreme, nga neni 395 

paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 te 31 të KPRK-së, andaj, Gjykata, bazuar në dispozitat e 

neneve  7,17,21,51,73,114, të KPRK-ës, dhe nenit 365, 453 dhe 463  të KPPRK-së,  

                                                                                                              

                                                               E  GJYKON 
 

           Të akuzuaren R. G., me Dënim Kumulativ,  

          me Burg, në kohëzgjatje prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve dhe  

          me Gjobë, në shumën prej 200 (dyqind) €, të cilat dënime do të ekzekutohen pas       

plotfuqishmërisë së aktgjykimit 

 

        Në mbështetje të nenit 44 të KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuares, dënimi i  shqiptuar 

me burg, do t’i  zëvendësohet në Dënim Gjobe, në shumën prej 200 (dyqind)€, të cilin dënim 

e akuzuara është e obliguar ta paguajë në afatin prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën, do të ekzekutohet dënimi i shqiptuar me burg. 

               

             Pala e dëmtuar, për realizimin e kërkesësë pasurore-juridike udhëzohet në kontest civil.     

            

             Obligohet i akuzuari që  t’i paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe paushallin gjyqësor 

në lartësi prej 10(dhjete) €, te gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi.  

 

         

A r s y e t i m 

 

          Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur Aktakuzën 

PP.II.nr.1511/2021, të datës 29.10.2021 kundër të akuzuares R. G., për veprën penale, 

Legalizimi i permbajtjes se rreme, nga neni 395 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së 

dhe ka kërkuar që e akuzuara të shpallet fajtor dhe të dënohet me dënim meritor sipas ligjit. 

           

        Meqenëse e akuzuara R. G. e pranoi fajsinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, i cili 

pranim është bërë pa presion, i njoftuar lidhur me pasojat dhe benefitet e pranimit të fajsisë, i 

cili pranim është në harmoni edhe me provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës, si, 

deklarata e deshmitarit A. G., formulari i konfiskimit te dokumentit-patent shoferit me nr.... ne 

emer te R.G., raporti i oficieres M. K., kerkesa per informim dhe konfiskim, kerkesa per 

verifikim te patent shoferit ne emer te te pandehures e dates 16.09.2021 dhe kopja e patent 

shoferit gjerman nr... leshuar nga Landeseinwohner-amt B., kerkesa per nderrim te patent 

shoferit e date 02.03.2020 etj nuk pati nevojë që të procedohen prova të tjera. 

          

        Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe me vet pranimin e fajsisë 

nga ana e të akuzuares erdhi në përfundim se e njejta e ka kryer veprën penale Legalizimi i 

permbajtjes se rreme, nga neni 395 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 te 31 të KPRK-së. 
          

         Me rastin e caktimit të llojit  dhe të  lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e 

parapara me nenin 73 të KPK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se e akuzuara e ka pranuar 

fajësinë, pati sjellje të mira në Gjykatë, pendimi e saj, premtimi se në të ardhmen nuk do të 

kryejë më ndonjë vepër penale, si dhe gjendjen e veshtire materiale pasi qe e njejta eshte e pa 

pune, ndërsa, si rrethanë rënduese, pati parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale, me 

bindje se edhe me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit, në kuptim të nenit 38 të 

KPK-ës.    
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   Vendimi mbi shpenzimet e procedures penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK-së.  

       

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

  

                                                GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                         DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                                                         P. nr. 150/22, më datë 03.10.2022 

 

 

                                                                                                                        Gjykatësja, 

                                                                                                                        Luljete Shabani 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë Departamenti i Përgjithshëm, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të së 

njejtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.  

 

 

          

 


