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Numri i lëndës: 2018:061141 

Datë: 14.10.2019 

Numri i dokumentit:     00572949 

 
P. nr. 101/18 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
Gjykata Themelore Gjakovë/ Dega Malishevë- Departamenti i Përgjithshëm- gjyqtari i vetëm 
gjykues Njazi Morina, me zyrtaren ligjore Albane Morina, në lëndën penale kundër të akuzuarit 
A. Th. nga M. Rr. “H. P.”, për shkak të veprës penale mos respektimi ose raportim i rremë i 
pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare nga 
neni 437 paragrafi 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP. nr. 
1259/2017, të datës 05.03.2018, në shqyrtimin e dytë të mbajtur më datën 13.09.2019, në 
prezencën e prokurorit te shtetit Armend Zenelaj, përfaqësuesit te Agjencionit Kundër 
Korrupsionit G. N., të akuzuarit A. Th. dhe mbrojtësit të tij Rr. K. Av. nga Prishtina, më datën 
18.09.2019 mori dhe publikisht shpalli këtë: 
 
 

 
A K T G J Y K I M  

 
I akuzuari A. TH., nga i ati S. e ëma R. e gjinisë M., i lindur më datën ...., nga M. Rr. “H. P.”, i 
martuar atë i 3 fëmijëve, më parë i pa dënuar, shqiptare, shtetase e R së Kosovës, ka të kryer 
Fakultetin e Mjekësisë Specialistike i Protetikës Stomatologjike në UP, i gjendjes së mesme 
ekonomike, me numër personal .... 
 
 

ËSHTË FAJTOR 
 
Me dt.23.03.2016 në APK, në cilësinë e zyrtarit të lartë publik- Kryesues i Kuvendit Komunal në 

Malishevë, ka vepruar në kundërshtim me nenin 5 të Ligjit nr.04/L/050 për deklarim, 

prejardhjen dhe kontrollimin e pasurisë së zyrtareve të lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen 

dhe kontrollin e dhuratave për periudhën kohore prej 01.01.2015 deri me 31.12.2015,në atë 

mënyrë që me rastin e deklarimit të pasurisë në formularin numër DRV05273, nuk ka deklaruar 

pasurinë-subjektin afarist O.S ”As. D.” me numër të biznesit ... për kundër faktit se ka qenë i 

obliguar sipas ligjit ta bëj një gjë të tillë. 

-me çka ka kryer vepër penale mos raportim apo raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i 
dhuratave, i dobisë tjetër material ose i detyrimeve financiare nga neni 437 prg.2 të KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit 4,41,42,43,46,49,50,51,73, 74, 75,76 par. 1.3, 437 paragrafi 2 të KPRK-
së, dhe nenit  365 të KPPRK-ës, të akuzuarit i shqipton: 
 

DËNIM ME GJOBË DHE DËNIM ME BURGIM 
 

Ashtu që i akuzuari A. TH. dënohet me dënim me gjobë në shumë prej gjashtëqind (600) Euro, 
të cilin dënim është e detyruar ta paguaj në tre (3) këste në afatin prej tre (3) muajve, nga dita 
e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit dhe atë këstin e parë në shumën prej dyqind (200) Euro, 
do të paguhet deri me datën 05, të muajit të parë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, këstin e 
dytë në shumën prej dyqind (200) Euro do të paguhet deri me datën 05, të muajit të dytë pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe këstin e tretë në shumën prej dyqind (200) Euro do të 
paguhet deri me datën 05 të muajit të tretë, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, dhe me dënim 
me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 
akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale. 
 
Detyrohen e akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit ti paguaj shpenzimet 
në shumën prej 20,oo €, si dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej 30,oo €, në 
afatin prej 15 ditëve nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
E dëmtuara A. kundër k. P., për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest 
civil. 
 
 
 

A r s y e t i m  
 
Prokuroria Themelore në Gjakovë, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzë PP. nr. 1259/2017, 
të datës 05.03.2018, kundër të akuzuarit A. Th. nga M. Rr. “H. P.”, për shkak të veprës penale 
mos respektimi ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 
materiale ose i detyrimeve financiare nga neni 437 paragrafi 2 të KPRK-së. 
 
 Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin te dytë me dt. 13.09.2019, dhe pas leximit të 
aktakuzës nga prokurori i shtetit, e pandehura iu dha mundësia për ta pranuar fajësinë apo të 
deklarohet e pafajshëm. 
 
Pas deklarimit të pandehurit se ndjehet fajtor për kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet 
nga Prokuroria, gjykata me Aktvendim pranoi pranimin e fajësisë nga i pandehuri pasi që është 
bindur plotësisht se ishte i vetëdijshëm për pasojat e pranimit të fajësisë. 
 
Prokurori i shtetit jep mendimin, nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e këtu të 
akuzuarit A. Th., pasi që i njëjti pranimin e fajësisë e bën më vetëdije dhe vullnet te plotë, pa 
presion, pas konsultimit të mjaftueshëm më mbrojtësin e tij, i njëjti paraprakisht e ka kuptuar  
natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale për të cilën akuzohet, pranimi i 
fajësisë nga ana e të akuzuarit A. Th. ka mbështetjen edhe ne provat dhe faktet që janë 
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bashkangjitur aktakuzës, andaj i propozoj gjykatës që këtu i akuzuari A. Th., të shpallët fajtorë 
dhe të dënohet në bazë ë të ligjit. 
 
Mbrojtësja e  të akuzuarit A. Th. av. Rr. K. deklaron se: i mbrojturi im ne konsultim të 
mjaftueshëm më mu e ne bazë të plote vullnetare te tij, e ka pranuar fajësinë për veprën për 
te cilën është ngarkuar sipas aktakuzës të prokurorit, vepra e kryer nga ana e tij, nuk është bërë 
as më dashje dhe pa as një qëllim por është bërë kryesisht nga pakujdesia e tij, dhe pa njohuria 
e te gjitha rrethanave të rastit konkret. Për pozitën e tij deklarimin më i shumët i pasurisë se sa 
e ka deklaruara rastin konkret do të lëntë mundësin që i njëjti edhe ne rast së do të shtonte 
pasurin e tij ne mënyra të papranueshme do të kishte mbulesë për arsyetimin e pasurisë më të 
shumë të krijuar. Këtë e thash për ta arsyetuar se i njëjti nuk ka pasur asnjë qëllim të tillë por 
krejt ky lëshim është bërë për ato që thash më lartë. 
Duke pasur parasysh shumë rrethana duke filluar nga pranimi i fajësie së të mbrojtur rit tim në 
mënyrë vullnetare, duke qen plotësisht në njohuri për sanksionin penale që e ka kjo vepër, duke 
pasur parasysh se i njëjti gjithë jetën e tij e ka kaluar pa ren ndesh me ligjin asnjëherë dhe ky 
është rasti i vetëm, duke pasur parasysh autorizimet e tij ne detyrat që i kryen si dhe duke pasur 
parasysh gjitha autoritetin e tij moral dhe njerëzor te krijuar gjatë gjithë jetës së tij, i 
propozojmë gjykatë që ta aprovoj pranimin e fajësisë së tij, e normalisht duke e shpallur Fajtorë 
për veprën e kryer t’ia shqiptoj një dënim sa më të lehtë dhe atë duke zbatuar dispozita ligjore 
që kanë të bëjnë më zbutjen e dënimeve siç është paragjykuar ne nenin 75 par.1.2 dhe 1.3 të 
KPRK-së, e lidhur me nenin 76 par.1 pika 6 e KPRK-së.  
 
Përfaqësuesi i A. K. G. N. deklaron se: ne këtë rast e mbështetim aktakuzën e ngritur të 
prokurorisë. 
 
I pandehuri A. Th., deklarohet  se e pranon fajësinë. 
 
Nga thëniet e vet të pandehurës në shqyrtimin fillestarë u vërtetua se ajo me datë, kohë dhe 
vend si në diapozitivin e aktakuzës së ngritur ndaj saj ka kryer veprën penale për të cilën 
akuzohet. Po ashtu nga shkresat e lëndës dhe nga provat materiale siç janë: Lista e provave nr. 
AKK ...; A. K. K.3 ref. AKK- DPK dt. 14.07.2016; ARBK dt. 29.07.2016; A. K.K. ref. AKK-DPK dt. 
26.08.2016; Ministria e F. nr. rendor 2; A. Kundër Ko. AKK- DPK dt. 27.10.2016; O. S “AS- D.” 
vendim për emërimin e agjentit; pasqyra tremujore e tatimit dhe kontributeve për bizneset e 
vogla individuale; formulari për deklarimin e pasurisë te A. Th. nr. 03/2018/16 dt. 23.03.2016, 
si dhe shkresat tjera te lendes. 
 
Gjykata me pranimin e fajësisë nga i pandehuri ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore 
që pranimin e fajësisë të aprovohet nga ana e gjykatës. Gjykata ka aprovuar deklarimin e 
pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe vlerëson se ky pranim i fajësisë është i mbështetur 
edhe në provat që gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto vërtetojnë në mënyrë bindëse 
për gjykatën elementet inkriminuese të veprës penale e ku krijohet edhe figura në tërësi e 
veprës penale që ka kryer i pandehuri, andaj mbi këtë bazë edhe gjykata i ka vlerësuar këto 
prova dhe deklarimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri e ka pranuar si të tillë. 
 
Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin 
dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 73, 74 të KPRK-së, ashtu që rrethanë 
posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se i pandehuri ka pranuar fajësinë për veprën penale 
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për të cilën akuzohet, te njëjtën e ka kryer për herën e pare, me pare i pa dënuar, është i 
martuar dhe atë i tre fëmijëve, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori faktin se e njëjta e ka 
kryer veprën penale te cekur me larte, të gjitha këto rrethana ndikuan që Gjykata ti zbatoi 
dispozitat e matjes së dënimit të parapara me nenin 73 të KPRK-së, Gjykata të akuzuarit i 
shqiptoi dënim me gjobë në shumë prej gjashtëqind (600) Euro dhe me dënim me burgim në 
kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda 
kohës së verifikimit në afatin prej një (1) viti nuk kryen vepër tjetër penale, me bindje se edhe 
me ketë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 41 të KPRK-së. 
 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr bazuar në 

nenin 450 par. 1 dhe 2 nën par. 2. 6 të KPPK-së, si dhe bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 3. 2 

te Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nr. 05/L-036. 

 
Vendimi për udhëzimin e palës së dëmtuar në kontest civil, për realizimin e kërkesës pasurore 
juridike, është marrë bazuar në nenin 463 paragrafi 2 të KPPK-së. 

 
Nga sa u tha më lart, e në bazë të nenit 365 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
  
 

GJYKATA  THEMELORE  GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 
DEPARTAMENTI  I  PËRGJITHSHËM 
P. nr. 101/18,  Datë: 18.09.2019 

 
                                                                                                                                    

Gjyqtari,  
                                                 Njazi MORINA 
 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa 
dorëzohet përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  
 


	Arsyetim

