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Numri i lëndës: 2020:178365 

Datë: 24.11.2022 

Numri i dokumentit:     03685450 

 

P.nr. 114/21 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i vetëm gjykues Murat Hulaj, 

me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor Alan Taranish, në çështjen penale kundër të akuzuarës Z.S. nga 

Peja, e akuzuar për vepër penale, “Legalizim i përmbajtjes së rremë”, nga neni 395 par. 1, të 

KPRK-së, duke vendosur sipas aktakuzës së PTH në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, nën 

shenjen PP/II Nr. 2230/2020 dt. 04.02.2021, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor 

gjyqësor me dt. 07.11.2022, në prezencën e Prokurores së Shtetit, Lumturije Hoxha dhe të 

pandehurës Z.S., me dt. 08.11.2022 mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 24.11.2022 

përpiloi këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

  

E akuzuara,  

 

Z.S. e lindur me datën... në fsh. B., Komuna e P., e bija e I. dhe e nënës Z.e vajzërisë H., tani me 

vendbanim në rr ,,G. B.” nr . ne P., e identifikuar me numër personal  ......, e martuar, nena e dy 

fëmijëve, punon ne dyqanin M. L., ka nr. të tel. ../...-..., shqiptare, shtetase e Republikës së 

Kosovës, mbrohet në liri, 

 

Konform nenit 364 par.1  pika 1.3 të KPPRK-së 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

Gjëja se: 

 

Më parë e deri me datën 04.10.2020 në Qendrën për Regjistrimin e Automjeteve në Pejë, vë në 

lajthim organin kompetent që në një dokument publik të vërtetojë një çështje të pavërtetë të 

paraparë për të shërbyer si provë në atë mënyrë që; e pandehura si pronare e veturës V. G. ngjyrë 

e bardhë, viti i prodhimit ..., paraqet kërkesë për regjistrim të veturës duke qenë në dijeni se 

vetura në fjalë ka të manipuluara numrat e shasisë dhe merr dokumentin C 1...  ashtu që pastaj 

me datë 08.10.2020 nga Qendra e Automjeteve të Kosovës në Prishtinë është konstatuar se tek 

vendi ku duhet me qenë VIN- sipas prodhuesit aty ka kit dhe saldim, andaj dyshohet në 

manipulim, si dhe tiketat tek hapësira e bagazhit dhe tek shtylla e derës se djathtë përmbajnë një 

numër tjetër nga ai sipas C.-së, 
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- Me çka kishte për të kryer vepër penale “Legalizim i përmbajtjes së rremë”, nga neni 

395 par. 1, të KPRK-së. 

 

 

Pasi që me asnjë provë, nuk është provuar se e akuzuara ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet. 

 

Në kuptim të nenit 115 në lidhje me nenin 284 par. 1 dhe 2 të KPRK-së, urdhërohet konfiskimi 

i përhershëm i veturës V. G., me targa të regjistrimit ..-...-.., ngjyrë e bardhë, viti i prodhimit 

1987 me numër të karrocerisë W......., i regjistruar në emër të Z.S..  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në ngarkesë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.   

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, me dt. 04.02.2021, ka ngritur 

aktakuzën nen shenjen PP/II Nr. 2230/2020, kundër të pandehurës Z.S. nga P., për shkak të 

dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale “Legalizim i përmbajtjes së rreme” nga neni 

395 par. 1 të KPRK-së. 

 

Shqyrtimi fillestar 

 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën  e shqyrtimit fillestar me dt. 07.06.2022, në të cilën kanë 

marrë pjese Prokurori i Shtetit, nga Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm 

si dhe e pandehura Z.S.. 

 

E pandehura, pasi që në seancën e shqyrtimit fillestar i janë komunikuar të drejtat dhe detyrimet 

e saj ligjore, ka deklaruar se, nuk e ndien veten fajtore për këtë vepër penale për të cilën akuzohet 

nga Prokuroria. Gjykata meqenëse e pandehura nuk ka pranuar fajësinë ne shqyrtimin fillestar, 

të njëjtën e ka njoftuar se në afat prej 30 ditësh nga mbajtja e shqyrtimit fillestar, mund të paraqes 

kundërshtimin e provave, kërkesën për hedhje të aktakuzës si dhe propozime tjera. 

 

Kundërshtimi i provave dhe kërkesa për hedhjen e aktakuzës 

 

E pandehura, në afatin ligjor, me dt. 17.06.2022, ka parashtruar kërkesën për hedhje të aktakuzës 

si dhe kundërshtimin e provave në raport me të njëjtën duke potencuar se nuk ka prova për të 

mbështetur një dyshim të bazuar mirë, se e pandehura ka kryer veprën penalë për të cilën 

akuzohet. 

 

Prokuroria e Shtetit, edhe pse është njoftuar me një kopje të kundërshtimit të provave dhe 

kërkesës për hedhje të aktakuzës, nuk ka dhënë përgjigje në të njëjtën. 

 

Gjykata në lidhje me kundërshtimin e provave dhe kërkesën për hedhje të aktakuzës me dt. 

19.07.2022, ka marrë aktvendim nen shenjën P.nr. 114/21, me të cilin ka refuzuar të njëjtat si të 

pabazuara. 

 

Shqyrtimi kryesor 
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Seanca e shqyrtimit kryesor gjyqësor në këtë çështje penale, është mbajtur me dt. 22.09.2022, 

me vazhdim me dt. 07.11.2022, në të cilën kanë marrë pjese Prokurori i Shtetit, nga Prokuroria 

Themelore në Pejë si dhe e akuzuara Z.S. 

 

Pas konstatimit te akuzës si e lexuar në seancën e shqyrtimit kryesor dhe pas konfirmimit të 

serishëm të sajë se e ka kuptuar akuzën dhe nuk ka nevojë për ndonjë sqarim shtesë dhe pas 

njoftimit me kushtet, privilegjet dhe pasojat e pranimit të fajësisë, e njëjta u deklarua se nuk e 

pranon fajësinë për këtë vepër penale.  

 

Meqenëse i pandehura u deklarua e pafajshëm gjykata vazhdoi me procedurën e të provuarit. 

 

Fjalët hyrëse 

 

Prokurori i Shtetit në PTH në Pejë në fjalën hyrëse ka deklaruar se gjatë shqyrtimit kryesor do 

të administrohen provat e propozuara si dhe do të dëgjohet e pandehura dhe në bazë të kësaj do 

të vërtetohet se akuza është e bazuar në ligj. 

 

E pandehura Z. S. në fjalën hyrëse ka deklaruar se: nuk e ndien veten fajtore, veturën që është 

objekt shqyrtimi, atë e ka marrë si dhuratë dhe beson që do të shpallet e pafajshme në fund të 

shqyrtimit kryesor.  

 

Administrimi i provave personale 

 

Në këtë çështje penale, në cilësinë e dëshmitarit, e sipas propozimit të përbashkët të Prokurorit 

të Shtetit dhe të pandehures, është dëgjuar dëshmitari Xh. M. i cili ndër të tjera ka deklaruar se: 

vetura G. ngjyrë e bardhë ka qene e tij, nuk i kujtohet në cilin vit e ka ble të njëjtën, dhe të njëjtën 

po ashtu e ka shitur ndonjë personit me mbiemrin K., ku për këtë edhe është përpiluar kontrata 

të noteri. Personi R. S. nuk ka qenë prezent te noteri kur kanë përpiluar kontratën, ndërsa për 

personin A. S. deklaron se të njëjtin e njeh dhe ai punon si taksist. Po ashtu sqaron se veturën e 

ka blere prej personit me emrin A. i cili është edhe fqinj me të. Nuk i kujtohet saktë koha kur ka 

blere veturën, por të njëjtën e ka mbajt rreth 2 vite, dhe pastaj të njëjtën e ka shitur personit me 

mbiemrin K., realisht ka bërë ndërrimin ku e ka marr një veture P.. Tutje deklaron se mbas 

shitblerjes nuk ka takuar asnjëherë tregtarin e veturave, se veturën e ka mbajtur rreth 2 vite, të 

njëjtën e ka regjistruar rregullisht dhe nuk ka pas ndonjë telashe gjatë regjistrimit. Po ashtu i 

njëjti deklaron se vetura ka qenë viti i prodhimit 1986-1987, ngjyrë e bardhë, dhe te njëjtën kur 

e ka ble nga personi me emrin A., e kanë bërë edhe kontratën e shitblerjes tek noteri A. A.. Shton 

se dy here ka qenë noteri në lidhje me këtë veture, një herë gjatë blerjes dhe herën e dyte gjatë 

shitjes së saj, dhe sqaron se vetura ka pas targa të regjistrimit KS. Ndërrimin e automjetit në 

fjale me veturën P. e ka bërë sepse ka pas nevoje për veturën më të madhe për punë. Deklaron 

se personin R. S. nuk e njeh, nuk i ka dhënë kurrfarë autorizimi, dhe nuk është paraqitur tek 

noteri A.A. me dt. 28.09.2018. I njëjti i ballafaquar me kontratën e shitblerjes me nr. rendor .... 

dhe LRP. Nr. .../... dt. 28.09.2018 deklaron se ai nuk është nënshkrues i kësaj kontrate. Po ashtu 

i njëjti sqaron se as këtu të pandehurën nuk e njeh. Në lidhje me veturën deklaron se ka qenë 

benzinë me letra kur e ka ble por në realitet ka funksionuar si dizell sepse ka pas motorin dizell, 

dhe se ai nuk e ka ndërruar motorin, dhe nuk ka bërë verifikimin e veturës kur e ka ble të njëjtën 

pasi që nuk ka pas nevoje për një gjë të tille, ka regjistruar të njëjtën dhe nuk ka pas probleme. 

Kur e ka shitur veture, mbas një jave ka bërë përkthimin personit – tregtarit e veturave me 

mbiemrin Kuqi, por nuk i kujtohet në cilin vit ka ndodh kjo. Deklaron se kur ka shitur veturën, e 

njëjta ka qenë afër skadimit të regjistrimit, dhe ai ka bërë regjistrimin e kësaj veturës 2 apo 3 

here, dhe të njëjtën e ka pasur në emrin e tij, derisa nuk e ka shitur të njëjtën personit me 
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mbiemrin K.. Në pyetje se a ka pas probleme gjatë regjistrimit meqenëse vetura ka figuruar me 

motorin benzin ndërsa realisht ka qenë me motorin dizell, i njëjti deklaron se në atë kohë nuk e 

kanë këqyrë këtë fakt, por ka qenë i vetëdijshëm për këtë rrethane dhe kështu e ka ble këtë veture.  

 

Administrimi i provave formale - materiale 

 

Gjatë këtij shqyrtimi kryesor gjyqësor, gjykata ka administruar edhe provat materiale – formale 

më sa vijon: raporti i oficerit F. M. #.. i datës 12.10.2020; Procesverbali i marrjes në pyetje për 

të dyshuarën Z.S. e dhëne ne polici me datë 12.10.2020; Vërtetimi mbi sekuestrimin e automjetit 

i datës 12.10.2020; Urdhëresa për ekzaminimin fizik të automjetit e datës 16.10.2020; Raport i 

ekspertimit nga Agjensia e Kosovës për Forenzikë e datës 03.12.2020;  Njoftimi për refuzim në 

procedure për ndërrimin e motorit i lëshuar nga Qendra e Automjeteve të Kosovës e dt. 

08.10.2020; Urdhër për konfiskimin të përkohshëm të sendeve nga Gjykata Themelore në Pejë 

me nr ...PP.nr.365/20 i datës 18.12.2020; foto dokumentacioni nga QAK në të cilin vërehen 

punimet apo ndërhyrjet; kontrata e shitblerjes e automjetit me nr. LRP Nr. .../..., LRP Nr. ref:.... 

dt. 28.09.2018. 

 

Mbrojtja e të akuzuarës 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor me dt. 07.11.2022 e pandehura Z.S. ka dhënë mbrojtjen e saj, 

ku ndër të tjera ka deklaruar së: qëndron në tërësi pranë deklaratës së dhënë në prokurori, nuk 

e ndien veten fajtore, këtë veture ka pranuar si dhurate nga djali i motrës i cili jeton në F., dhe 

atë meqenëse e ka vajzën e semure. Këtë veture e ka regjistruar dy here, ndërsa herën e trete i 

kanë thënë që duhet me dërgua veturën në Prishtinë dhe ajo e ka dërguar, atje i kanë thënë se 

duhet me shkua në Polici, ndërsa kur është paraqitur në Polici i kane marrë kerrin. Vetura në 

fjalë ka qenë në emrin e personit M., dhe po ashtu shton se vetura në dokumente ka qenë e 

regjistruar si vetura me motorin benzinë, ndërsa ka funksionuar realisht si vetura me motorin 

dizell. Po ashtu deklaron se këtë veture e ka mbajtur rreth 2 vite, ndërsa përmes kompanisë së 

sigurimit kishte bërë regjistrimin e veturës, por herën e trete e kanë thirrur dhe i kanë thënë se 

duhet me shkua në Prishtinë. Shton se nuk ka intervenua asgjë në këtë veture përveç gomave të 

dimrit asgjë nuk ka ndryshuar dhe sikurse ta kishte ditur që automjeti është i manipuluar, të 

njëjtin nuk e kish pranuar kurrë.  

 

Fjalët përfundimtare të palëve 

 

Prokurorja e Shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor ne 

tërësi u vërtetua se e pandehura është kryese e veprës penale Legalizim i përmbajtjes së rremë, 

e cila ne vazhdimësi gjer me dt. 04.10.2020, me dije ka përdor dokumentin edhe pse ka ditur që 

ky dokument është i rremë sepse numri i karrocerisë i automjetit g. ngjyre e bardhe ka qene i 

manipuluar dhe duke e ditur këtë fakt e njëjta tri here radhazi ka shkuar ne QAK për të bërë 

regjistrimin e të njëjtit ku herën e trete nuk ka mundur të beje regjistrimin për shkak se nga 

zyrtaret është informuar se ka ndryshime ne automjet dhe duhet të bëhet verifikimi ne Prishtinë,  

ku pas verifikimit ka rezultuar se është i manipuluar. Ne patëm rastin të dëgjojmë dëshmitarin 

Xh. M. por nga ai nuk mundem të ndriçojmë ndonjë gjë për shkak se i njëjti e ka vozitur 

automjetin ne fjale, ka regjistruar të njëjti dhe asnjëherë nuk ka pasur asnjë problem. Andaj 

duke qene ne këtë situate, është provuar se e njëjta e ka kryer veprën penale, dhe i propozoj 

gjykatës që deklaratës se saj mos t’ia fal besimin për shkak se përpara kemi një ekspertizë me të 

cilën është vërtetuar se vetura ne fjale ka qenë e manipuluar. Andaj propozoj që e njëjta të 

shpallet fajtore, te dënohet sipas ligjit, si dhe të obligohet ne paguarjen e shpenzimeve të 

procedurës penale. 
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E pandehura Z.S., në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: unë nuk e ndiej veten fajtor, nuk kam 

farë të bëjë me këtë punë, asgjë nuk kam manipuluar, kështu siç kam pranuar veturën, ashtu 

edhe kam regjistruar nëpërmes kompanisë S., dhe atë ne kohen kur unë kisha fëmijën sëmurë 

dhe ju kam dhënë autorizimin për me krye këto shërbime, konsideroj se me asnjë prove nuk është 

vërtetuar fajësia ime dhe i propozoj gjykatës që ne mungese të provave të me liroje nga akuza. 

 

Andaj, pas administrimit të provave materiale – formale dhe provave personale siç është 

deklarimi i dëshmitarit si dhe pas mbrojtjes së të akuzuarës, gjykata ka ardhur në 

përfundim se me asnjë prove dhe assesi nuk është provuar se e pandehura ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet.  

 

Vlerësimi i provave materiale – formale  

 

Gjendja faktike e vërtetuar si më lartë, është vërtetuar dhe argumentuar me faktet, respektivisht 

provat formale – materiale të cilat u administruar gjatë këtij shqyrtimi kryesor gjyqësor, si në 

vijim: 

 

Nga raporti i oficerit F. M. #... i datës 12.10.2020, nga i cili rrjedh se nga QAK (Qendra e 

Automjeteve të Kosovës) policia ka pranuar informatën se me rastin e inspektimit të automjetit 

V. G. me targa 03-...-F. e cila përmban VIN w...., në emër të Z.S. me nr. personal 1. me adrës në 

rr. G. B. nr. 6, K. Pejë, me qëllim të ndërrimit të motorit nga benzinës në dizell, është kontrolluar 

VIN dhe është konstatuar se numri i VIN-it është i dyshuar si i falsifikuar, çka ka paraqit dyshim 

preliminar se automjeti me të dhëna të lartcekura është falsifikuar.  

 

Nga Procesverbali i marrjes në pyetje për të dyshuarën Z.S., e dhëne ne polici me datë 

12.10.2020, rrjedh se e njëjta gjatë marrjes në pyetje në polici, në lidhje me automjetin në fjalë i 

cili është sekuestruar ka deklaruar së: veturën me këto të dhëna posedon diku rreth 2 vite dhe e 

ka pas të regjistruar në emrin e saj personal. Veturën me këto të dhëna para 5 viteve i ka premtuar 

burri i motrës A. S., për arsye se ajo ka pasur kushtet e dobëta financiare dhe ka nji vajzë të 

sëmurë dhe çdo ditë ka pasur nevojë që të njëjtën ta dërgoje në spital. Në momentin kur është 

pajisur me patentë shoferi, buri i motrës i ka fal këtë veturë. Prej momentit që posedon veturën 

nuk ka ndërruar asgjë përveç pjesëve harxhuese të veturës, të njëjtën e ka regjistruar dy here dhe 

asnjëherë nuk ka pas ndonjë problem, tani për herën e fundit kur ka dashtë me regjistrua veturën 

i kanë thënë që duhet me shku në homologim në Prishtinë. Kur ka shkuar në Prishtinë i kanë 

thënë se vetura është e manipuluar dhe se duhet të paraqitet në policinë e Pejës dhe ajo menjëherë 

ka shkuar me qëllim që të sqaroje këtë çështje. Nuk e din ne emrin e kujt ka qenë kjo vetura, por 

kontratën e ka bërë menjëherë, dhe të njëjtën veture i ka bartur djali i A..  

 

Nga Vërtetimi mbi sekuestrimin e automjetit i datës 12.10.2020 vërtetohet se nga e pandehura 

Z.S. me të dhënat personale si më lartë është sekuestruar automjeti i tipit VW, modeli G. 2, me 

numër të shasise w....., ngjyrë e bardhë me targa 03-...-F., se bashku me certifikatën e regjistrimit 

të automjetit me nr. CR..... si dhe një qelës i veturës për hapje dhe mbyllje.  

 

Nga urdhëresa për ekzaminimin fizik të automjetit e datës 16.10.2020 vërtetohet se vetura 

në fjale është dërguar në ekzaminim pranë Agjensionit për Forenzike të Kosovës. 

 

Nga Raport i ekspertimit nga Agjencia e Kosovës për Forenzikë e datës 03.12.2020 

vërtetohet se:  
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Gjatë ekzaminimit forenzike të varurës nga dëshmia EX#1, V. G. 2 (...) me targa 03-...-F, janë 

gjetur këto të gjetura:  

 

a) Numri i karrocerisë W..... gjendet i shtypur (stampuar) në karroceri mes motorit dhe 

parafangos. 

Pas trajtimit me kemikale kemi vërejtur se pllaka ku është i shtypur (stampuar) ky numër 

i karrocerisë është i prerë dhe salduar në karroceri të kësaj veture, ku vërehet kiti dhe 

saldimi i pllakës metalike përreth numrit të karrocerisë. Si i tille numri i karrocerisë 

W.Z.... është i manipuluar dhe nuk i përket kësaj veture. 

b) Etiketa metalike e tipit gjendet e ngjitur me nitne në karroceri në krahun e djathtë të 

motorit. Kjo etikete ka numrin e prodhuesit (PKN) .... dhe përputhet me numrin e shtypur 

(stampuar) në karroceri i cili është i manipuluar dhe si e tille nuk i përket kësaj veture. 

c) Etiketa teknike e letrës ngjitëse e cila gjendet në bagazhin e veturës. Kjo etikete përputhet 

me të dhënat faktike të veturës në fjale dhe si e tille ka numrin e karrocerisë W.Z.... i cili 

ndryshon nga numri i shtypur (stampuiar) i karrocerisë i cili është i manipuluar.  

d) Etiketa e letrës ngjitëse me bar kod gjendet në shtyllën mes derës së parë dhe të pasme të 

krahut të djathtë. Kjo etikete përputhet me etiketën teknike ngjitëse në bagazh.  

e) Etiketa e verdhe metalike me numrin e prodhuesit PKN (.....) përputhet me etiketën 

teknike të letrës ngjitëse në bagazh.  

 

Ndërsa konstatimi dhe mendimi përfundimtar në këtë ekspertizë ka qenë së: 

 

Numri i shtypur (stampuar) i karrocerisë W.Z.... i varurës V., me ngjyre të bardhe, me 

targa të regjistrimit ,-...-. e evidentuar me shifrën e dëshmisë EX#1 është i prerë dhe 

salduar në këtë veture dhe si i tille është i manipuluar dhe nuk i përket kësaj veture.  

Në bazë të tipareve të sigurisë është zbuluar numri i karrocerisë W.Z.... i kësaj veture.  

 

Nga Njoftimi për refuzim në procedure për ndërrimin e motorit i lëshuar nga Qendra e 

Automjeteve të Kosovës e dt. 08.10.2020 vërtetohet se me rastin e inspektimit të automjetit të 

deklaruar me CRA .... e cila përmban VIN W.Z...., i parashtruar nga Z.S. me numër personal 

...... me adrese rr. G. B. – Pejë, me qëllim të legalizimit të ndërrimit të motorit është 

konstatuar se tek zona e numrit të VIN-it ka kit dhe saldim, dyshohet në manipulim, si dhe 

tiketat tek hapësira e bagazhit dhe tek shtylla e derës së djathte përmbajnë një numër tjetër 

nga ai sipas CRA-së, si dhe këtij njoftimi i janë bashkangjitur fotografitë e bëra në 

Qendrën e automjeteve të Kosovës.  
 

Nga urdhri për konfiskimin të përkohshëm të sendeve nga Gjykata Themelore në Pejë me nr. 

DP.PP.nr..../20 i datës 18.12.2020 vërtetohet se automjeti në fjale është konfiskuar nga e 

pandehura Z.S..  

 

Nga foto dokumentacioni nga QAK vërtetohet se në: 

 

në foto 3.1 është paraqitur foto preliminarë, gjatë inspektimit për identifikim vizual të mjetit dhe 

VIN-it, dhe kjo fotografi paraqet gjendjen fillestare të numrit të VIN-it dhe të tiketës së 

prodhuesit. Gjatë inspektimit, sipas njoftimit nga QAK, është konstatuar se numri i VIN-it është 

ri ngjyrosur, ndërsa tiketa nuk duket të jetë e vendosur sipas prodhuesit. Kjo parqet dyshim 

preliminar. 

në foto 3.2 është paraqitur fotografi pas inspektimit, pas pastrimit me solucion,  
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në foto 3.3 shihet pjesa përreth lokacionit të VIN-it ku dyshohet se ka pasur punime apo 

ndërhyrje (punime me kit, saldim),  dhe paraqet gjendjen pas gërryerjes rreth numrit të VIN-it, 

ku shihet kiti dhe saldimi, që dyshohet në manipulim të tij.  

në foto 3.4 shihet gjendja e VIN-it pas ekzaminimin (në këtë rast heqjes së ngjyrës se vendosur 

mbi VIN) 

 

Nga kontrata e shitblerjes se automjetit me nr. LRP Nr. rend. .../2018 dhe LRP Nr. ref:.../2018 

dt. 28.09.2018 vërtetohet së në zyrën e noterit A.S. A.me datën e lartcekur është përpiluar 

kontrata e shitblerjes në mes të shitësit Xh. Y. M. i lindur në Pejë me dt. 26.02.1968 me nr. të 

letërnjoftimit ... të cilin në bazë të autorizimit me LRP. Nr. rend. .../2018 i hartuar dhe i vërtetuar 

nga po i njëjti noter, e përfaqëson R. (A.) S., i lindur në D. me dt. ...., i identifikuar me nr. personal 

....., dhe Z. I. S. e lindur në B. me dt....., me vendbanim në Pejë, rr. G. B. nr. 6, e identifikuar me 

nr. personal .... si blerëse, e ku objekti i kontratës ka qenë shitblerja e veturës të markës VW G. 

...E, viti i prodhimit .... benzinë, ngjyra e bardhë, me numër të shasise W.z..... me targa të 

regjistrimit 03-...-.., dhe se çmimi kontraktues për blerjen e automjetit është 700.00 euro, e cila 

pagese është bërë me para të gatshme në cash para nënshkrimit të kësaj kontratës,  dhe e cila 

kontratë është nënshkruar nga të dy palët të përfshira në të. 

 

Vlerësimi i provave personale 

 

Gjykata me qëllim të ndriçimit të plotë dhe të saktë të gjendjes faktike në këtë çështje penale, e 

duke e aprovuar edhe propozimin e përbashkët të palëve në procedurë ka dëgjuar dëshmitarin 

Xh. M.. I njëjti gjatë deklarimit të tij me dt. 07.11.2022 në këtë gjykate ka deklaruar se më herët 

ai ka poseduar këtë veture me karakteristika të cekura si më lartë, të njëjtën e ka bartur, përdorur 

dhe regjistruar në mënyrë të rregullt, të njëjtën e ka blere nga fqinji i tij me emrin A., dhe se ne 

momentin e blerjes vetura ka qenë në dokument benzinë ndërsa ka funksionuar si dizell, çka do 

të thotë se ka pas motorin e dizellit, të njëjtën pas kësaj e ka shitur personit tjetër, respektivisht 

e ka bërë ndërrimin për një veture tjetër të tipit Passat, po ashtu në lidhje me të pandehurën Z.S., 

deklaroi se të njëjtën nuk e njeh, dhe nuk i ka bartë veturën asaj. 

 

Gjykata deklarimit e këtij dëshmitari i ka falur besimin, për shkak se një deklarim i tillë është në 

përputhje të plote edhe me provat tjera që gjenden në shkresat e lëndës, fillimisht me kontratën 

për shitblerje të automjetit me nr. LRP Nr. rend. .../2018 dhe LRP Nr. ref:.../2018 dt. 28.09.2018 

ku vërtetohet se i njëjti ka qenë pronar i kësaj veture, pastaj se të njëjtën e ka shitur, dhe po ashtu 

ky deklarim përputhet me këtë kontrate edhe ne pjesën ku i njëjti deklaron se nuk e njeh të 

pandehurën dhe se nuk ja ka bartur veturën, e kjo për faktin se nga kontrata rrjedh se ditën e 

shitblerjes, respektivisht në ditën e përpilimit të kontratës, të njëjtin e ka përfaqësuar personi R. 

A. S. sipas autorizimit me shenjen LRP nr. rend: ./2018. Po ashtu, i njejti deklaroi se edhe gjatë 

periudhës kohore kur ai ka mbajtur këtë veture, e njëjta ka pasur motorin me karburant dizell, 

edhe pse në dokumente ka figuruar si vetura e cila shpenzon karburant benzinë. Andaj, gjykata 

vlerësoi sinqeritetin e tij deklarues dhe deklarimit të këtij dëshmitari ja fali besimin e plotë në 

lidhje me rrethanat të cilat ishin të rëndësishme për këtë çështje.  

 

Vlerësimi i mbrojtjes së të pandehurës  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe mbrojtjen e dhënë nga e pandehura Z.S., gjatë shqyrtimit kryesor 

gjyqësor, e cila nder të tjera ka deklaruar se, këtë veture ka poseduar për periudhën rreth 2 vite, 

të njëjtën e ka marrë si dhuratë nga burri i motrës A. S.dhe se të njëjtën ja ka bartur përmes 

kontratës djali i tij R. S., të njëjtën, e ka regjistruar dy here ndërsa herën e tretë i kanë thënë që 

të shkojë në Prishtinë me qëllim që ta legalizoje ndërrimin e motorit dhe se në Prishtinë, i kanë 
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thënë që duhet të paraqitet në Polici, se vetura ka qenë në emrin e personit me mbiemrin M., se 

vetura ka figuruar si benzinë mirëpo ka shpenzuar dizell. 

 

Gjykata këtë deklarate e ka analizuar si te tillë, dhe po ashtu në raport edhe me provat tjera që 

gjinden në shkresat e lëndës si dhe me deklarimet e mëhershme të pandehurës, dhe atë deklaratën 

e saj, e dhënë në polici dhe ka vendosur që tua fal besimin pjesërisht këtij deklarimi. Kjo për 

faktin se e njëjta gjithmonë sqaron situatën në lidhje me veturën në fjale në mënyrë të njëjtë, se 

të njëjtën e ka marrë nga personi R. S., i cili njëkohësisht është edhe djali i motrës së saj, e që 

kjo është në përputhje edhe me kontratën e cila është administruar si prove, pastaj, se, të njëjtën, 

e ka regjistruar pranë Qendrës për Regjistrimin e Automjeteve, kjo është në përputhje me 

librezën e veturës me nr. C. 1..... dhe atë me dt. 28.09.2019 dhe me dt. 04.10.2020, pastaj në 

lidhje me udhëzimin e mëvonshëm që duhet të shkoje në Prishtinë kjo vërtetohet me njoftimin e 

QAK – Eurolab dt. 08.10.2020, e po ashtu në lidhje me atë se a ka pas vetura motorin i cili 

shpenzon karburant dizell apo benzinë, ku e njëjta ka deklaruar se ka qenë vetura me motor dizell 

edhe pse në dokumente ka figuruar si vetura me motor benzinë, gjë që vërtetohet edhe me 

librezën e veturës e po ashtu edhe me deklarimin e dëshmitarit Xh. M. i cili ka pohuar këtë fakt, 

çka do të thotë se kjo gjendje e veturës ka qenë kështu edhe më herët, si dhe pjesën ku deklaron 

se nuk ka ndërruar asgjë në veture përveç gomave të dimrit, e që të njëjtën gjë ka deklaruar edhe 

në polici. 

 

Gjykata të njëjtës nuk ia fali besimin vetëm në lidhje me deklarimin se këtë veture e ka marrë si 

dhurate nga burri i motrës, respektivisht djali i saj, pasi që nga kontrata të cilën e ka parashtruar 

vet dhe e cila është administruar si provë shihet se bëhet fjale për kontratën e shitblerjes së 

veturës në fjale, dhe se çmimi i kontraktuar ka qenë 700.00 euro, mirëpo kjo rrethane nuk pati 

kurrfarë ndikim për ta vendosur ndryshe në këtë çështje penale.  

 

Analiza e fakteve kontestuese dhe jokontestuese 

 

Gjykata pas administrimit të provave personale dhe materiale të lartcekura, si dhe mbrojtjes së 

dhënë nga ana e të pandehurve, ka vlerësuar secilën prove veç e veç, si dhe në lidhshmëri faktike 

dhe logjike njëra me tjetrën. 

 

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se vetura në fjale ka qenë e falsifikuar. Kjo vërtetohet 

me të gjitha provat formale – materiale që gjenden në shkresat e lëndës, me njoftimin nga QAK, 

me raportet policore, e posaçërisht me ekspertimin e veturës të bërë nga Agjensioni i Kosovës 

për forenzike, me cilin ekspertim kjo rrethane është vërtetuar në tërësi. 

 

Për gjykatën po ashtu nuk ka qenë kontestues fakti se kjo veture ka ndërruar disa pronare apo 

posedues, pasi që sipas asaj që është kuptuar gjatë këtij shqyrtimi kryesor, nga deklarimet e 

dëshmitarit Xh. M., kjo veture fillimisht ka qenë në posedim te personit me emrin A., pastaj nga 

A. këtë veture e ka blerë dëshmitari Xh.M., i cili për nj[ kohë të njëjtën e ka mbajtur dhe më pas 

e ka tjetërsuar duke bërë ndërrim të veturave me tregtarin e veturave, personin me mbiemrin K.. 

Pas kësaj, gjykata nuk ka prova se në pronë të kujt ka qenë kjo veture, mirëpo me prova ka 

vërtetuar se vetura ka qenë ne posedim të personit A.S., i cili sipas të pandehurës, është burri i 

motrës së saj, dhe se djali i tij R. S., këtu të pandehurës i ka bartur pronësinë mbi këtë veture, e 

cila këtë veture pastaj ka bartur në emrin e vet dhe ka regjistruar të njëjtën dy here. Kjo pjesë 

vërtetohet edhe nga mbrojtja e vet të akuzuarës.  

 

Për gjykatën, që nga fillimi i procedimit të kësaj çështje penale, ka qenë kontestues dhe i 

pasqaruar fakti se kush e ka bërë falsifikimin e veturës, a ka bërë këtë falsifikim e pandehura po 
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ndonjë person tjetër nga zinxhiri i personave të cilët kanë pasur në posedim faktik apo juridik 

këtë veture. Po ashtu, për gjykatën ka qenë kontestuese se a ka ditur ose a ka mundur të dije e 

pandehura Z.S. së vetura në fjalë është manipuluar, respektivisht falsifikuar? 

 

Por, për ta zgjidhur këto fakte që janë kontestuese për gjykatën, gjykata konsideron se fillimisht 

duhet të bëhet analizimi dhe vlerësimi juridik i çështjes penale.  

 

Vlerësimi juridik i çështjes 

 

Gjykata fillimisht përkujton se e pandehura Z.S. akuzohet se ka kryer veprën penale “Legalizim 

i përmbajtjes së rremë” nga neni 395 par. 1 të KPRK-së. 

 

Në dispozitën e nenit 395 par. 1 të KPRK-së përcaktohet se: “Kushdo që vë në lajthim organin 

kompetent që në një dokument publik, regjistër apo libër të vërtetojë një çështje të pavërtetë, të 

paraparë për të shërbyer si provë në një çështje ligjore, dënohet me burgim prej tre (3) muaj deri 

në pesë (5) vjet.” 

 

Pas analizimit të mëtutjeshëm të kësaj dispozite ligjore, e duke u bazuar edhe ne Komentarin e 

Kodit Penal, gjykata interpreton se këtë vepër penale e kryen ai që, duke vënë në lajthitje organin 

e caktuar kompetent, në dokumentin publik, regjistër (procesverbal) apo libër, legalizon diçka 

që ka për të shërbyer si provë në komunikimin juridik. 

 

Me dokument publik, në kuptim të këtij inkriminimi, duhen nënkuptuar dokumentet në formë 

certifikate, vërtetimi apo dëftese me të cilat organi kompetent vërteton ekzistimin apo 

mosekzistimin e fakteve të caktuara. 

 

Veprimi i kryerjes qëndron në shtyrjen e organit kompetent për të legalizuar një përmbajtje të 

pavërtetë, gjë që nënkupton sjelljen në lajthitje të organit kompetent përkitazi me saktësinë e 

fakteve që i vërteton organi. Kryesi i veprës penale, me qëllim dhe vetëdije, tek organi 

kompetent, d.m.th., tek personi i cili është i autorizuar që, në emër të organit kompetent, të 

vërtetojë dokumentin publik, regjistrin (procesverbalin) a librin, krijon përfytyrim të gabuar për 

ekzistimin apo mosekzistimin e fakteve juridike relevante. 

 

Sjellja në lajthitje mund të kryhet në mënyra të ndryshme, p.sh., me theksimin e fakteve që nuk 

ekzistojnë fare, me mohimin e fakteve të cilat realisht ekzistojnë, me ndryshimin e kuptimit dhe 

përmbajtjes së tyre, me heshtjen e fakteve apo të të dhënave etj., dhe me këtë rast është irelevante 

nëse deklarata, me të cilën subjekti pasiv është sjellë në lajthitje, është dhënë me gojë apo me 

shkrim. 

 

Që sjellja në lajthitje e organit kompetent të jetë element i kësaj vepre penale, ajo duhet të 

jetë ndërmarrë me qëllim që dokumenti publik, regjistri apo libri i legalizuar me të dhëna a 

përmbajtje të pavërtetë, të shërbejë si provë në komunikimin juridik. Konsiderohet se për 

ekzistimin e kësaj vepre penale, nuk është e nevojshme të ekzistojë qëllimi i kryesit që atë 

dokument, regjistër apo libër edhe ta përdorë. 

 

Për ekzistimin e veprës penale është e domosdoshme që organi kompetent, duke u sjellë në 

lajthitje, është shtyrë të legalizojë një përmbajtje të pavërtetë, d.m.th. ndërmjet sjelljes në lajthitje 

dhe legalizimit të përmbajtjes së pavërtetë, duhet të ekzistojë lidhja kauzale. 
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Esencën e kësaj vepre penale e përbën fakti se organi kompetent vepron në lajthitje, në të cilin 

e ka sjellë kryesi i veprës penale, d.m.th., organi kompetent legalizon dokumentin publik, 

regjistrin (procesverbalin) a librin, duke pasur përfytyrim të gabuar përkitazi me saktësinë e 

përmbajtjes së tij dhe, në këtë rast, është irelevante nëse organi kompetent ishte në lajthitje të 

mënjanuar apo të pamënjanuar. Me rëndësi është vetëm fakti që organi kompetent, përkatësisht 

personi zyrtar a përgjegjës, me rastin e legalizimit, të ketë qenë në lajthitje. 

 

Vepra penale konsiderohet e kryer nga vetë legalizimi i përmbajtjes së pavërtetë në dokumentin 

publik, në libër a regjistër (procesverbal). 

 

Anën subjektive të veprës penale e përbën dashja direkte, ngase kryesi i veprës penale e sjell 

me vetëdije organin kompetent në lajthitje, me qëllim që ta shtyjë atë që në dokumentin, librin a 

regjistrin (procesverbalin) publik të legalizojë diçka që ka për të shërbyer si provë në 

komunikimin juridik. 

 

Ndërsa, dashja direkte (dolus direktus) ekziston atëherë kur kryesi është i vetëdijshëm se me 

veprimin apo mosveprimin e vet do të kryejë vepër të dëmshme, vepër penale dhe dëshiron 

kryerjen e asaj vepre, dëshiron që të shkaktohet pasoja e ndaluar në botën e jashtme1. Te dashja 

direkte, kryesi është i vetëdijshëm për veprimet e veta, është i vetëdijshëm për rrezikshmërinë 

shoqërore abstrakte të sjelljes së vet, e parasheh mundësinë e shkaktimit të pasojës së dëmshme, 

përkatësisht është i vetëdijshëm për rrezikun konkret, me vullnet i drejton (qeveris) sjelljet e veta 

dhe dëshiron shkaktimin e pasojës së rrezikshme. 

 

Zgjidhja e fakteve kontestuese 

 

Qëllimi i gjykimit dhe administrimit të provave materiale dhe personale është gjetja e të vërtetës 

dhe ndriçimi i plote dhe i saktë të ndonjë çështje apo ndonjë situate. Mirëpo, në raste të tilla, 

gjithmonë ekzistojnë rrethana të cilat për gjykatën janë kontestuese, si dhe ato që nuk janë 

kontestuese.  

 

Në pyetjen tonë që ndërlidhet me rastin konkret, se kush e ka bërë falsifikimin e kësaj veture, 

gjykata nuk ka gjetur ndonjë përgjigje adekuate. Është fakt se vetura në fjale, që është objekt i 

këtij gjykimi, e cila është manipuluar dhe falsifikuar, ka ndërruar disa pronare, disa posedues 

faktik dhe juridik. Në këtë zinxhir, personi i fundit, tek i cili është gjetur dhe konfiskuar vetura 

e manipuluar në fjalë, është e akuzuara Z.S..  

 

Gjykata në këtë vend rithekson deklaratën e dëshmitarit Xh. M., i cili gjatë këtij shqyrtimi 

kryesor ndër të tjera ka deklaruar se, “automjeti ka qenë benzinë me letra kur e kam blerë, por 

në realitet ka funksionuar si dizell sepse ka pas motorin dizel...”. Po ashtu, e pandehura Z.S., 

gjatë dhënies së mbrojtjes deklaroi se, “unë kur e kam marr kerrin, ai ka qenë benzinë në 

dokumente, ndërsa unë qitsha naftë në to...”. 

 

Duke e ndërlidhur këto deklarime, gjykata konsideron se kjo gjendje, me një motor të ndërruar 

në këtë automjet, ku nuk ka qenë në përputhje gjendja e shënuar në dokumentin, respektivisht në 

librezën e veturës me atë në realitet, ka ekzistuar edhe tek pronari i mëhershëm, dëshmitari 

Xh.M.. 

 

                                                 
1 Neni 21 par. 2 të Kodit penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074. 
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Tutje, në raportin e ekspertimit me nr. të Ref. AKF/2020-.../2020-... dt. 03.12.2020, e punuar në 

Agjensionin e Kosovës për Forenzike, në mendimin dhe konstatimin përfundimtar theksohet se 

numri i shtypur, d.m.th. i manipuluar, i falsifikuar, i karrocerisë është WVW.... dhe ky numër 

nuk i përket kësaj veturës, ndërsa në bazë të tipareve të sigurisë, nga të njëjtit është zbuluar numri 

i saktë i karrocerisë së kësaj veture, e që në realitet është numri W.Z.....  

 

Duke e krahasuar këtë dhe duke  e ndërlidhur këtë ekspertizë me kontratën e shitblerjes nen 

shenjen LRP-nr. rend: ../2018 dhe LRP.nr. ref. .../2018, e cila është administruar si provë në 

këtë shqyrtim kryesor, nga kjo kontratë vërehet se në momentin kur e pandehura ka hyrë në 

posedim të kësaj veturës, respektivisht kur të njëjtën sipas kësaj kontratës e ka blere, e njëjta 

ka pasur numrin e shasise W.Z...1, do të thotë numrin e shtypur, e stampuar, që si i tillë sipas 

ekspertizës të sipër cekur ka rezultuar si numër i falsifikuar e që nuk i përkon kësaj veturës.  

 

Nga këto rrethana, gjykata nxjerr konkludim se ky manipulim ka ndodhur më herët, para se kjo 

veture të bartet këtu të pandehurës, dhe se ky numri i falsifikuar i karrocerisë së veturës, që nuk 

i përkon kësaj veturës, është legalizuar para se e pandehura të fitonte pronësinë mbi automjetin 

në fjale. Po ashtu, ky konkludim na sqaron edhe faktin tjetër kontestues, se a ka ditur ose a ka 

mundur të dije e pandehura se vetura në fjale është manipuluar ose e falsifikuar.  

 

Gjykata në këtë rast është e mendimit se nuk është provuar se e pandehura ka ditur ose ka mundur 

të dije nëse vetura në fjalë është manipuluar ose falsifikuar. Po ashtu, gjykata verën se e 

pandehura ka fituar pronësinë mbi këtë automjet me të dhënat ekzistuese të cilat në fund kanë 

rezultuar si të dhënat të pasakta, dhe si rrjedhoje e kësaj, me asnjë prove nuk është vërtetuar se 

ajo ka bërë ndonjë ndryshim apo manipulim në fjale. 

 

Konkludimet e gjykatës 

 

Kjo gjykatë vë në dukje që nenin 361 par. 12 të KPPRK-së. Gjykata pas vlerësimit provave 

materiale, provave personale si dhe mbrojtjes së të akuzuarës, ka ardhur në përfundim se nuk 

është privuar fajësia e të akuzuarës për veprën penale për të cilën akuzohet. Ne rastin konkret, 

gjykata nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk ka mundur që të vijë në ndonjë 

përfundim se e akuzuara ka ndërmarr veprime të kundërligjshme me vetëdije të plote, me dashje, 

me dije se me veprimin e vet do të kryejë vepër të dëmshme, vepër penale, dhe se ka dëshiruar 

kryerjen e asaj vepre, e që është vënia në lajthim të organit kompetent që në një dokument publik, 

regjistër apo libër të vërtetoje një çështje të pavërtete, elemente këto thelbësore të veprës penale 

për të cilën akuzohet. 

 

Gjykata ka konstatuar se në rastin konkret, edhe pse janë përmbushur të gjitha elementet tjera të 

veprës penale, mungon faji, mungon forma e fajit e përcaktuar nga ligjdhënësi për veprën penale 

për të cilën e njëjta akuzohet. Nuk është provuar assesi, me asnjë prove të vetme, se e pandehura 

ka ditur se vetura në fjale është manipuluar ose falsifikuar, ose ta ketë manipuluar ose falsifikuar 

veturën në fjale ajo vet.  

 

Për me tepër, gjykata thekson se barra e të provuarit në procedurën penale, për t’u konstatuar 

fajësia e ndonjë personi bie në përfaqësuesin e akuzës, respektivisht në Prokurorin e Shtetit, çka 

nënkupton se ky i fundit ka obligim dhe ka për detyre që para gjykatës ta provoje me fakte dhe 

                                                 
2 Gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në faktet dhe në provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor” tutje në 

paragrafin 2 të përcaktohet se “Gjykata detyrohet që me ndërgjegje të vlerësojë̈ çdo provë një nga një dhe në 

lidhje me provat e tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë të nxjerrë përfundim nëse fakti konkret është̈ provuar. 
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me prova bindëse se personi i caktuar ka kryer veprën e caktuar penale, dhe se pasoja e shkaktuar 

është rezultat i veprimit të personit të caktuar, dhe se ekziston një raport mes veprës dhe kryesit 

të saj, i quajtur faji. Ndërsa, në procedurën penale, vërtetimi i fajësisë bëhet në çdo rast konkret 

dhe lidhur me veprën e caktuar penale.  

 

Është detyra e gjykatës që në çdo rast konkret të konstatoje nëse vepra penale është kryer me 

dashje. Kur të konstatohet se vepra nuk është kryer me dashje, në procedurën penale do të 

administrohen provat vetëm në rastet kur me ligji parashihet dënimi edhe për veprën penale të 

kryer nga pakujdesia. Ndërsa, në rastet kur me ligj është paraparë se kryerësi do të dënohet vetëm 

kur veprën penale ka kryer me dashje, ndërsa dashja nuk konstatohet, siç është përcaktuar në 

rastin konkret për veprën penale që është lënda e shqyrtimit, kryesi i tillë do të lirohet nga 

përgjegjësia penale, i njëjti nuk ndëshkohet.  

 

Po ashtu, Gjykata, rikujton një ndër parimet kryesore të procedurës penale  “In dubio pro reo”, 

i përcaktuar në nenin 3 par. 2 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës i cili 

përcakton se “Mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për 

zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal interpretohen në favor te të pandehurit dhe të drejtave 

të tij”.  

 

Në këtë rast, zbatimin e gjen edhe parimi i përgjithshëm i të drejtës penale, nullum crimen, nulla 

poena sine culpa3 i cili nënkupton se askush nuk mund të mbaj përgjegjësi apo të dënohet pa faj, 

edhe nëse objektivisht janë realizuar elementet apo tiparet e tjera të një vepre penale. Pra, për tu 

ndëshkuar për një vepër penale nuk mjafton vetëm realizimi i fakteve që sipas ligjit përbejnë 

vepër penale, por duhet që vepra të jetë kryer me faj, në rastin konkret me dashje direkte. 

 

Andaj, duke u bazuar në të lartcekurat, e pas administrimit të provave dhe vlerësimit të njëjtave, 

e në bazë të elaborimeve të lartcekura, gjykata ka ardhur në përfundim së nuk është vërtetuar se 

e akuzuara është kryerëse e veprës penale, ashtu siç është bërë përshkrimi faktik në dispozitivin 

e këtij aktgjykimi, për veprën penale “Legalizim i përmbajtjes së rremë” nga neni 395 par. 1 të 

KPRK-së.  

 

Gjykata me asnjë provë nuk ka arritur ta vërtetoje se e akuzuara ka kryer veprën penale për të 

cilën prokuroria pretendon, andaj konform nenit 364 par 1. nën par. 1.3 të KPPRK-së4, gjykata 

të akuzuarën Z.S., në mungesë të provave, e ka liruar nga akuza dhe për të njëjtën ka marrë 

aktgjykim lirues.  

 

Ashtu siç është potencuar më sipër, gjykata aktgjykimin e vet e mbështet vetëm në provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe në bazë të vlerësimit të tillë të nxjerrë përfundim nëse 

fakti konkret është provuar.  

 

Përfundimi 

 

Vendimi për kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor është 

marrë në bazë të nenit 454 par. 1, të KPPRK-së  

 

Ne kuptim të nenit 115 e lidhur me nenin 284 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, u vendos në lidhje me 

konfiskimin e përhershëm të veturës.  

                                                 
3 Nuk ka vepër penale, nuk ka dënim pa faj.  
4 Gjykata merr aktgjykim me të cilin i akuzuari lirohet nga akuza nëse: nuk është̈ provuar se i akuzuari ka kryer 

veprën penale për të cilën akuzohet. 
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Mbi bazën e të dhënave si më lartë dhe në bazë të nenit 364 paragrafi 1, nën-paragrafi 1.3, të 

KPPRK-së, u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË 

Departamenti I Përgjithshëm 

P.nr.114/21 dt. 24.11.2022 

 

Zyrtari ligjor,                   Gjyqtari i vetëm gjykues, 

________________          _____________________ 

Alan Taranish       Murat Hulaj 

 

 

KESHILLA  JURIDIKE; 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejtë të parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i  

dërgohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 


