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Numri i lëndës: 2018:054967 

Datë: 20.08.2019 

Numri i dokumentit:     00472041 

                                                                                                               P. nr.626/18 

 

                                                    NË EMËR TË POPULLIT 

 

              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i përgjithshëm,  Gjyqtarja 

Diana Sina, me procesmbajtësen Kaltrina Halilaj, praktikante pranë kësaj gjykate, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit F.G., nga Komuna Gjakovë, për shkak të veprës penale lajmërim 

apo kallëzim i rremë nga neni 390 par.1 të KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë 

Themelore-Departamenti i Përgjithshëm në Gjakovë, PP.nr.1184/2018, të datës 11.09.2018, në 

shqyrtimin fillestar, të mbajtur më datën 20.08.2019, në prani të Prokurores së shtetit Mone 

Syla, të akuzuarit dhe mbrojtëses të tij av.F.X., të njëjtën ditë mori dhe shpalli këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari F.G., i biri i M. dhe i ëmës M., e gjinisë B., data e lindjes...,, Komuna e 

Gjakovës, ku dhe tani banon, por ka edhe vendqëndrim në Zvicër, shqiptar, shtetas i R. të 

Kosovës, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, punon në botën e 

jashtme-në Zvicër, i martuar- atë i 2 fëmijëve, numër personal... 

Ë sh t ë    f a j t o r: 

 

             Sepse:  

 

             Me datë 25.05.2018 rreth orës 22:00/h, në stacionin policor në Gjakovë, bën lajmërim 

të rremë të personit zyrtar duke e ditur se personi i tillë nuk është kryesi, në atë mënyrë që i 

pandehuri F.G. me datën e lartcekur shkon në polici dhe deklaron rrejshëm se gjoja vetura e 

tij e tipit BMW me tabela ..., në vlerë prej 25.000€, i është vjedhur, gjoja se në mbrëmje e 

kishte parkuar para shtëpisë, ndërsa në mëngjes e kishte vërejtur se vetura nuk ishte, e që në 

fakt veturën në fjalë ia kishte shitur personit E.T. nga Shqipëria në vlerë prej 5000 €,si 

pasoj e kësaj deklarate, ka pësuar edhe i dëmtuari A.M.P. nga Shqipërija,i cili është 

akuzuar për vjedhje si pasoj e deklaratës së të pandehurit, e gjithë kjo ka ndodhë për faktin 

se i pandehuri kishte luajtur Apex, automatë dhe rolet, ku kishte humbur para në vlerë prej 

5000 €. 
 

            - me çka ka kryer veprën penale lajmërim apo kallëzim i rremë nga neni 390 par.1 të 

KPRK-së. 
 

 

               Gjykata në bazë të nenit 4,7, 17 par.1, 41, 42, 43, 46, 73, 74 dhe nenit 390 par.1 të 

KPRK-së, si dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarit, 
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I  SHQIPTON 
 

 Dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) Euro, të cilën dënim është i detyruar që 

ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi. 

 

            Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, Gjykata në bazë të nenit 

46 par.3 të KPPK-së, dënimi me gjobë do ta zëvendësoi me dënim burgu në kohëzgjatje prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.-€.(njëzet) 

Euro, të gjobës. 

 

            Detyrohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve procedurale, në emër të paushallit 

gjyqësor të paguaj shumën prej 30,oo.-Euro, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit shumën prej 30.00- Euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi 

 

            I dëmtuari A.(M.)P. nga Tirana, Republika e Shqipërisë, kompensimin e dëmit mund ta 

realizon në kontest civil. 

 

A r s y e t i m 
 

 Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, ka ngritë Aktakuzë 

PP.nr.1184/2018, të datës 11.09.2018, kundër të akuzuarit F.G., për shkak të veprës penale 

lajmërim apo kallëzim i rremë nga neni 390 par.1 të KPRK-së.  

 

 Gjykata për këtë çështje juridiko penale ka caktuar shqyrtimin fillestar me datë 

02.04.2019, ku në këtë seancë nuk është paraqitur i akuzuari F.G., ku Stacioni Policor në 

Gjakovë me Referencën e datës 29.03.2019 ka njoftuar gjykatën se i njëjti nuk është gjendur në 

shtëpinë e tij, por sipas informacioneve ai së bashku me familjen gjendet në Zvicër. Prandaj, 

gjykata ka marrë Aktvendim dhe e ka pezulluar mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje 

penale për shkak të mungesës së të akuzuarit, si dhe me datë 02.04.2019 ka lëshuar Urdhër 

arrest ndaj të njëjtit. Stacioni Policor në Gjakovë duke vepruar sipas Urdhër arrestit të datës 

02.04.2019, ka sjellë në gjykatë të akuzuarin F.G., dhe me datë 20.08.2019 është mbajtur 

shqyrtimi fillestar ndaj të akuzuarit F.G. për shkak të veprës penale lajmërim apo kallëzim i 

rremë nga neni 390 par.1 të KPRK-së. 

 

Prokurorja e shtetit Mone Syla gjatë shqyrtimit fillestar ka qëndruar pranë aktakuzës 

ndaj të akuzuarit, dhe ka propozuar që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

            I akuzuari F.G. pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e tij av. F.X. ka 

deklaruar se e pranon fajësinë ashtu siç është përshkruar në  dispozitiv të aktakuzës, për të cilën 

vepër jam penduar pa masë dhe premtoi para gjykatës se një vepër të tillë nuk do ta përsëris, 

shton se për herë të parë paraqitem në gjykatë për një vepër të kryer penale, por premtoj se do 

të jetë edhe hera e fundit, andaj i propozoi gjykatës që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë 

së dënimit ti merr parasysh rrethanat e lartë cekura dhe të më shqiptoi një dënim më të butë. 

 

             Mbrojtësja e të akuzuarit av. F.X. lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit 

ka deklaruar se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë pas konsultimeve të mjaftueshme me të 

mbrojturin tim, si dhe pas shpjegimit të rrethanave lehtësuese të pranimit të fajësisë, kërkoj nga 

gjykata që meqenëse i mbrojturi im është familjar dhe baba i dy fëmijëve, dhe me punën e tij 

mbahet e tërë familja, me rastin e marrjes së vendimit, të ketë parasysh këto rrethana dhe të 
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merr një vendim në suaza të minimumit të dënimit, si dhe të ketë parasysh edhe shprehjen e 

pendimit dhe keqardhjes së tij para gjykatës, si dhe premtimin për mos përsëritjen e veprave 

penale e gjithashtu i njëjti nuk ka ndonjë të kaluar kriminale. 

 

           Duke u deklaruar lidhur me mendimin lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, prokurorja e shtetit Mone Syla ka deklaruar se: nuk e kundërshton pranimin e 

fajësisë, pasi që i njëjti kupton natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e fajësisë e 

bënë me vullnet dhe vetëdije të plotës, si dhe pranimi i fajësisë mbështetet në provat dhe faktet 

që përmban aktakuza. 

 

     Në shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

             Në tërësi u vërtetuar se i akuzuari F.G.: Me datë 25.05.2018 rreth orës 22:00/h, në 

stacionin policor në Gjakovë, bën lajmërim të rremë të personit zyrtar duke e ditur se personi i 

tillë nuk është kryesi, në atë mënyrë që i pandehuri F.G. me datën e lartcekur shkon në polici 

dhe deklaron rrejshëm se gjoja vetura e tij e tipit BMW me tabela ..., në vlerë prej 25.000€, i 

është vjedhur, gjoja se në mbrëmje e kishte parkuar para shtëpisë, ndërsa në mëngjes e kishte 

vërejtur se vetura nuk ishte, e që në fakt veturën në fjalë ia kishte shitur personit E.T. nga 

Shqipëria në vlerë prej 5000 €,si pasoj e kësaj deklarate, ka pësuar edhe i dëmtuari A.M.P. nga 

Shqipërija,i cili është akuzuar për vjedhje si pasoj e deklaratës së të pandehurit, e gjithë kjo ka 

ndodhë për faktin se i pandehuri kishte luajtur Apex, automatë dhe rolet, ku kishte humbur para 

në vlerë prej 5000 €. 

 

 Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari, i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për shkak të cilës 

gjykata nuk ka administruar provat, gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. Gjatë pranimit të fajësisë gjyqtarja e 

vetme gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, 

pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësen e tij av. F.X., pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjet që përmban aktakuza, në 

materialet e prezantuara nga Prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike.   

 

   Gjykata nga të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin të shpall fajtor dhe të gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoi të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 dhe 74 të KPRK-së të cilat ndikojnë në caktimin 

e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar rrethanat 

personale të akuzuarit: se është baba i 2 fëmijëve, se është mbajtës i vetëm i familjes, pranimin 

e fajësisë, pendimin e tij dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, e 

sidomos faktin se për herë të parë ndeshet me ligjin, ndërsa si rrethanë rënduese Gjykata muar 

parasysh intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, motivet për kryerjen e 

veprës, përgjegjësinë e tij penale, e të gjitha këto rrethanat ndikuan që Gjykata të njëjtit ti 

shqiptojë dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) Euro, të cilin dënim është i detyruar që 

ta paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, si dhe me bindje se ky 

dënim është në harmoni me peshën e veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale të tij, 

personalitetin e tij, dhe se ky dënim i shqiptuar ndaj tij do të arrij qëllimin e dënimit të paraparë 

me nenin 41 të KPRK-ës dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikoj në parandalimin e të akuzuarve 
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nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe do të bëj rehabilitimin e tyre, do të parandaloj 

personat tjerë nga kryerja e veprave penale dhe do të shpreh gjykimin shoqëror për veprën 

penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, është marrë bazuar në nenin 463 par.2 të KPPK-ës. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor është marrë 

komfor nenit 450 par.2, nën parg.2.6 të KPPK-së, ndërsa për programin për kompensimin e 

viktimave të krimit është marr konform nenit 39 par.3 nënpar.3.1 të Ligjit Nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit  365 të 

KPP-së. 

                                              GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

- Departamenti i përgjithshëm - 

P.nr.626/18 me datën 20.08.2019 

 

 

Procesmbajtësja,                                                 Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

Kaltrina Halilaj                                    Diana Sina  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate. 

 

 


