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2021:219262 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM -  gjykata e 

vetme gjykuese Hakile Ilazi si dhe me bashkëpunëtorin profesional e kësaj gjykate Ferat 

Krasniqi, në çështjen penale kundër të pandehurit H.K., për shkak të veprës penale falsifikim i 

dokumentave nga neni 390 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe të pandehurve M.J. dhe S.H. 

për shkak të veprës penale në bashkëkryerje falsifikim i dokumenteve 390 par. 2 lidhur me par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj 

PP.II.nr.1635/2021 të dt.03.12.2021,  pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, në praninë 

e përfaqësuesit të akuzës  prokurores  të shtetit Albana Parduzi, te akuzuarit H.K., M.J. dhe S.H. 

me datë16.02.2023 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Të akuzuarit 

1.  H.K., nga i ati H.., e ëma A.., e gjinisë Xh..., i lindur me datë ...  në fsh. ..., Komuna 

Vushtrri, , ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i shtatë fëmijëve, me profesion 

pensione, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, e 

vërtetuar në bazë të numrit personal ... 

 

2. M.J., nga i ati Sh..., e ëma B.., e gjinisë K..., i lindur me datë ...  në fsh. ..., Komuna 

Gjilan, me vendbanim ne rr. “…” nr… Komuna Ferizaj,  i martuar, baba i katër fëmijëve, 

punon ne picerinë ‘’T.’’, ka te kryer shkollën fillore, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, e vërtetuar në bazë të numrit personal .... 
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3. S.H. nga i ati R..., e ëma Sh..., e gjinisë S..., i lindur me datë ...  në fsh..., Komuna Gjilan, 

ka të përfunduar shkollën e mesme, i martuar, baba i tre fëmijëve, me profesion mekanik, 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, e vërtetuar në bazë të numrit personal .... 

 

-  në bazë të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPPK-së. 

 

REFUZOHET AKUZA 

-I- 

 I pandehuri H.K.: 

 

Me datë 04.04.2017,  i pandehuri   përpilon dokument të falsifikuar, përkatësisht  duke e  

rishtypur  numrin e  shasisë  së automjetit Mercedes Benz  220  ngjyrë  hiri metalike me  targa 

... , me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumentit si origjinal, në atë  mënyrë  që e  ka  rishtypur 

numrin e  karrocerisë WDB2020...  në një pllakë  metalike  e  cila  përmes saldimit  është 

intergruar në karrocerinë e  veturës, kurse  etiketa  metalike, e  cila  i ka  të dhënat teknike  të 

veturës që  gjendet  e  vendosur në veturën e  dorëzuar  nuk i ka takuar  veturës  së  të pandehurit, 

i cili këtë  veturë  ia  shet  të pandehurit M.J. Pas kontrollit teknik në QAK-E.L., ka  rezultuar se 

numri i shasisë  është i falsifikuar, fakt  i cili është vërtetuar  edhe  me gjetjet e  raportit  të 

Agjencionit  për  Forenzikë AKF.2021-...62  të datës 13.07.2021 nga  të  cilat  dëshmohet se  

numr i shashisë WDB20....23, nuk i ka  takuar  veturës Mercedes Benz 220  ngjyrë  hiri metalike 

me  targa .... 

 

Me të cilin kishte  për të kryer veprën penale Falsifikimi  i dokumenteve  nga  neni 390 

par 2  lidhur  me  par 1  të KPRK. 

 

-II- 

 

Të pandehurit  M.J. dhe  S.H.: 

 

Gjatë vitit 2018, të pandehurit  duke  vepruar  në bashkëkryerje  dhe  me  dashje, e  përdorin 

dokumentin e falsifikuar, numrin e  shasisë  së automjetit Mercedes Benz  220  ngjyrë  hiri 
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metalike me  targa ...., duke e  ditur  se  të dhënat në librezën e  veturës nuk përputheshin me  

gjendjen faktike, ku në librezë ka  figuruar  se  vetura  ishte me  Benzin ,kurse  në realitet ishte  

me Dizell, se  e  njëjta  veturë e  kishte motorin e  ndërruar  dhe e  ka  pasur  të falsifikuar numrin 

e  shasisë  - e  përdorin këtë dokument  publik të falsifikuar me  qëllim të shitjes  së  automjetit  

të cekur, i cili me  datë 30.06.2021, gjatë kontrollit teknik në QAK-E.L., ka  rezultuar se e ka të 

falsifikuar numrin e shasisë, fakt  i cili është vërtetuar  edhe  me gjetjet e  raportit  të Agjencionit  

për  Forenzikë AKF.2021-...62  të datës 13.07.2021 nga  të  cilat  dëshmohet se  numr i shashisë 

WDB202....3, nuk i ka  takuar  veturës Mercedes Benz 220  ngjyrë  hiri metalike me  targa ... 

 

- Me të cilin kishin  për të kryer veprën penale ne bashkryerje Falsifikimi  i dokumenteve  

nga  neni 390 par 2  lidhur  me  par 1  dhe lidhur  me nenin 31  të KPRK. 

 

Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza në shqyrtimin gjyqësor respektivisht 

në fjalën përfundimtare.  

Konfiskohet ne menyre te përhershme vetura e markes e markës Mercedes Benz  220  ngjyrë  

hiri metalike me  targa ....  

 Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore. 

                                                         

                                                          A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka sjell për gjykim  aktakuzën PP/II nr.1635/2021 të datës 

03.12.2021 ka ngarkuar te pandehurit H.K., për shkak të veprës penale falsifikim i dokumenteve 

nga neni 390 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe te pandehurit M.J. dhe S.H. për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje falsifikim i dokumenteve 390 par. 2 lidhur me par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK. 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze, ka caktuar shqyrtimin gjyqësor me dt.16.02.2023 ku 

prokurorja i shtetit pas shqyrtimit të shkresave te lëndës dhe të provave materiale ka deklaruar  

se tërhiqet nga akuza e paraqitur ndaj  të pandehurit  H.K., për shkak të veprës penale falsifikim 

i dokumenteve nga neni 390 par. 2 lidhur me par.1 të KPRK-së dhe te pandehurve M.J. dhe S.H. 

për shkak të veprës penale në bashkëkryerje falsifikim i dokumenteve 390 par. 2 lidhur me par.1 
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lidhur me nenin 31 të KPRK ngase ne provat e administruara në shqyrtimin  gjyqesor, deshmise 

se dëshmitareve A.Sh.1., S.B., F.K., R.J. dhe A.Sh.2.  dhe administrimit te provave materiale 

posaqerisht nga raportin i ekspertimit me nr. ref.AKF/2021-...62 te dt. 14.07.2021 nuk eshte 

provuar pertej dyshimit te bazuar mire se të pandehurit kane kryer veprat penale te lartecekuara, 

sipas akzues se Prokurorise Themelore ne Ferizaj 

Me që prokurori i shtetit është tërheqë nga aktakuza, gjykata nuk është lëshuar në arsyetim të 

mëtutjeshëm të këtij vendimi pasi është e panevojshme. 

Konform nenit 454 par. 1 të KPPK-së, shpenzimet e procedurës penale dhe shpenzimit e 

paushallit gjyqësor bien ne barre te buxhetit te shtetit. 

Vendimi per konfiskimin e vetures në mënyrë të përhershme është marr  konform nenit 115 

par.2 te KPPRK-se,  

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm, Divizioni penal 

  2021:272859, Me date 16.02.2023                                                                                                                                                                            

Bashkpunetor profesional:                                                           Gjyqtarja e vetme gjykuese: 

 Ferat Krasniqi                                                                                              Hakile Ilazi                        

                                                                                                          

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

Kosovës në afat prej 15 ditëve  nga dita e pranimit të këtij Aktgjykimi, përmes  kësaj gjykate 

 


