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Numri i lëndës: 2018:044656 

Datë: 07.05.2019 

Numri i dokumentit:     00302922 

P. nr.613/18 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , Gjyqtarja 

Ilirjana Hoti, me sekretaren juridike  Flutur Nagavci  në  çështjen penale kundër të akuzuarit J.B.    

nga  Gjakova ,për shkak të veprës penale mos raportim apo raportim i rremë i pasurisë , i të 

ardhurave , i dhuratave , i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare nga neni 437 par .2  të  

KPRK-së, sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore -DP në Gjakovë PP.nr.1117/18  të 

dt.04.09.2018 ,në shqyrtimin e dytë gjyqësor të mbajtur më datë  23.04.2019, në prani të Prokurorit 

së shtetit Mone Syla dhe të  akuzuarit, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli , ndërsa me 

dt.25.04.2019, përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

        I akuzuari  J.B. nga Gjakova , data e lindjes..., i biri i Sh.  dhe i nënës M.  e gjinisë Gj., ka të 

kryer shkollim universitar ,  i gjendjes se dobët  ekonomike,  pensionit ,i martuar , atë i 4 fëmijëve, 

shqiptar, shtetar i Republikës së Kosovës, numer personal... 

 

Ë s h t ë     f a j t o r 

Sepse : 

   -  me dt. 29.07.2017  në AKP , në cilësinë e zyrtarit të lartë publik –Prorektor për Buxhet 

dhe Financa në Universitetin e Gjakovës” F.A.”, ka vepruar në kundërshtim me nenin 5 të Ligjit 

nr.04/L-050 për deklarim , prejardhjen dhe kontrollimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe 

deklarimin , prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për periudhën kohore prej 01.01.2016 deri me 

dt. 31.12.2016 , në atë mënyrë që me rastin e deklarimit të pasurisë në formularin numër 

DRV06372, nuk ka deklaruar pasurinë-subjektit afarist “M.” SH:P:K  me numër të biznesit ..., dhe 

nr. fiskal ...,, në të cilin figuron si bashkëpronar  së bashku me F. dhe D.B., përkundër faktit se ka 

qenë i obliguar sipas ligjit ta bëj një gjë të tillë. 

    -me çka ka kryer veprën penale mos raportim apo raportim i rremë i pasurisë, i të 

ardhurave , i dhuratave , i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare   nga neni 437 

par.2  të KPRK-së. 

 

     Andaj  Gjykata  në bazë te nenit 4,17,41,46,49,50,51,73 ,74 ,  nenit 437 par.2  të KPRK-së 

dhe nenit 365 të KPP, të akuzuarit i shqipton : 

 

DENIM ME KUSHT 

 

  Dënim me burgim ne  kohëzgjatje prej 6 (gjashtë  ) muajve i cili dënim nuk do te 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës se verifikimit në afatin prej 1(një) viti nuk kryen ndonjë 

vepër tjetër penale  dhe dënim me gjobë ne shumë prej 300.oo (treqind) euro, të cilën shumë 
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obligohet që ta paguaj në afat prej 30 ditësh, pasi që Aktgjykimi  të merre formë të prerë e nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

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

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

(pesëmbëdhjetë ) ditësh, duke llogaritur çdo ditë të qëndrimit në burgim nga 20.00.-€.(njëzet) euro, 

të gjobës.      

 

Detyrohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit  ti paguaj shpenzimet në 

shumë prej 30,oo €, si dhe në emër te paushallit gjyqësor te paguaj shumen prej 30,oo  € , në  afat 

prej 15 ditëve ,pasi Aktgjykimi të merr formë të prerë, nën  kërcenim të përmbarimit me dhunë . 

 

A r s y e t i m 

 

1. Ecuria e procedurës penale 

 

       Prokuroria  Themelore në Gjakovë, me aktakuzën PP.nr.1117/18  të dt.04.09.2018,e ka akuzuar 

të akuzuarin J.B.  nga  Gjakova , për shkak të veprës penale  mos raportim apo raportim i rremë i 

pasurisë, i të ardhurave , i dhuratave , i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare   nga neni 

437 par.2  të KPRK-së. 

 

Prokurori i shtetit  Xhavit Osmani gjatë shqyrtimit fillestar  me dt. 21.03.2019  deklaroi  se 

mbetet në tërësi pranë aktakuzës PP.nr.1117/18  të dt.04.09.2018.   

 

I akuzuari   J.B. ,gjatë shqyrtimin  dytë gjyqësor deklaroi se  edhe përkundër faktit se kam 

qene i njoftuar lidhur me te drejtën time konform dispozitave ligjore për te parashtruar kundërshtim 

,gjegjësisht kërkesë për hedhje te aktakuzës dhe kundërshtimin e provave gjate shqyrtimit fillestar 

te dt. 21.03.2019 , një gjë te tillë nuk e kam bere por ne ketë fazë te procedurës thekson se pasi qe 

është njoftuar me aktakuzën dhe shkresat e lendes e pranon fajësinë sipas aktakuzës me te cilën jam 

pandehur . Shtojë se me pranimin e fajësisë edhe ne procedurën hetimore gjegjësisht ne prokurori 

ne deklaratën e dhënë para prokurorit te shtetit me dt. 17.08.2018, ku kam deklaruar se këtë vepër 

penale nuk e kam kryer me dashje apo me qellim por ka qene një moskuptim i imi se duhet te 

paraqes ose te deklarohem pranë AKK-ës ,me qene se në biznesin ku unë se bashku me te dy djemtë 

e mi jam bashkëpronar siç kam deklaruar  nuk kemi pas ndonjë fitim te madh po kjo shumë  ka 

qene diku  800 euro prej te cilës shumë unë kam realizuar gjithsejtë 128.50 euro për çka edhe i 

prezantojë gjykatës llogarinë bankare te firmës “M. “ për periudhën kontestuese si dhe llogarinë 

bankare personale te dt. 15.03.2019, të lëshuar nga T.-Bank .I propozoi gjykatës qe me rastin e 

marrjes se vendimit te marr parasysh rrethanat lehtësuese si pranimi i fajësisë ,pendimin e  shprehur 

ne gjykatë si dhe ne procedurën hetimore , gjendjen e dobët ekonomike me qenë se tani jam i 

pensionuar ,faktin se është  hera e pare qe kam ra ndesh me ligjin te me shqiptojë një dënim me te 

butë. 

 

Duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit  Prokurori i shtetit 

Mone Syla,  deklaron se  nuk e kundërshton pranimin e fajësisë pasi qe i  njëjti  është e vetëdijshëm 

për pasojat  dhe favoret juridike te pranimit te fajësisë dhe se aktakuza ka mbështetje ligjore dhe 

prova te mjaftueshme te cilat i janë bashkangjitur aktakuzës dhe shtojë se në rastin  konkret 

pavarësisht se gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka pasur ndonjë fitim siç potencojë i njëjti me lartë , 

i njëjti është i shkolluar dhe e ka te potencuar në kontratë detyrat e mbajtjes se firmës ne fjalë ku një 

ndër to potencohet edhe deklarimi se duhet te bëhet çdo ditë , pavarësisht prej fitimit apo jo ne këtë 

biznes dhe se nëse eventualisht ne rastin konkret nuk ka pasur fitim sipas ligjit është dashur qe 

firma te qitet në pushim , andaj nisur nga te lartcekurat kërkojë qe i njëjti te përgjigjet sipas ligjit 

dhe te dënohet duke e obliguar ne pagesën e shpenzimeve procedurale . 
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2. Vlerësimi i pranimi të fajësisë 

 

Në shqyrtimin e dytë  publik, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve ka marr 

aktvendim me të cilin ka pranuar pranimin e fajësisë nga i akuzuari J.B. , ngase ka ardhur në 

përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuari është bërë në pajtim me nenin 248 të KPP-së. 

Gjatë pranimit të fajësisë gjykata konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, 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 dhe se nuk ekziston asnjë nga 

rrethanat e parapara në nenin 253 paragrafët 1 dhe 2 të KPP-së, për pushimin e procedurës penale 

përkatësisht hedhjen e aktakuzës. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Ne shqyrtimin e dytë  gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

Në tërësi u vërtetua se i akuzuari  J.B.  : me dt. 29.07.2017  në AKP , në cilësinë e zyrtarit të 

lartë publik –Prorektor për Buxhet dhe Financa në Universitetin e Gjakovës” F.A.”, ka vepruar në 

kundërshtim me nenin 5 të Ligjit nr.04/L-050 për deklarim , prejardhjen dhe kontrollimin e pasurisë 

së zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin , prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për periudhën 

kohore prej 01.01.2016 deri me dt. 31.12.2016 , në atë mënyrë që me rastin e deklarimit të pasurisë 

në formularin numër DRV06372, nuk ka deklaruar pasurinë-subjektit afarist “M.” SH:P:K  me 

numër të biznesit ..., dhe nr. fiskal ...,, në të cilin figuron si bashkëpronar  së bashku me F. dhe D.B., 

përkundër faktit se ka qenë i obliguar sipas ligjit ta bëj një gjë të tillë. 

 4. Elementet e  veprave penale 

 

Në nenin 437 par. 1 të KPRK, është parashikuar se  veprën penale mos raportim apo raportim 

i rremë i pasurisë, i të ardhurave , i dhuratave , i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare    

e kryen “ Çdo person  i cili sipas ligjit është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë , të të ardhurave , 

të dhuratave , të dobisë tjetër pasurore ose detyrimeve financiare , i cili falsifikon  ose nuk paraqet të 

dhënat e kërkuara në deklaratë , kryesi dënohet me gjobë dhe me burgim prej gjashtë (6 ) muaj deri 

në pesë (5) vjet.  

 

5. Vendimi për shpalljen fajtor të akuzuarit 

 

Gjykata,  e  ka  shpallur  fajtor  të  akuzuarin J.B., për veprën penale mos raportim apo 

raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave , i dhuratave , i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve 

financiare    nga neni 437 par. 2 të KPRK-ës  ,   ngase në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha 

elementet e kësaj vepre penale 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. 

 

6. Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi  dënimin ndaj të akuzuarit  ,gjykata  ka pasur parasysh të gjitha 

rrethanat nga neni 73 dhe 74 të KPRK-së ,të cilat ndikojnë  në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit 

.Rrethana rënduese  gjykata e konsideron faktin se i akuzuari ka kryer veprën penale  mos raportim apo 

raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave , i dhuratave , i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve 

financiare    nga neni 437 par.2 te KPRK-ës ,  ndërsa si rrethana lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

rrethanat personale të akuzuarit  , është familjarë  baba i 4 fëmijëve, sjelljen e tij para kryerjes së veprës 

penale ka qenë korrekte ,  tani në pension të pleqërisë dhe asnjëherë nuk ka ra ndesh me ligjin , nuk ka 

qenë i dënuar . Ne këtë drejtim ka ndikuar veçanërisht personalitetit i tij  qe te gjykata është kuptuar si 
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njeri i sjellshëm ,i arsimuar , korrekt, është penduar thellë për veprën penale të kryer pa qëllim  . Ndërsa 

si rrethanë posaçërisht lehtësuese gjykata vlerësoi pranimin e fajësisë nga i akuzuari   në  çdo fazë të 

procedurës penale , shprehjen e keq ardhjes për veprën e kryer, Kështu që duke mos gjetur rrethana 

rënduese për të akuzuarin , gjykata ka ardhur në përfundim se në rastin konkret ekzistojnë kushtet për  

zbutjen e dënimit te parapara ne nenin 74 te KPRK-ës, gjykata te akuzuarit i shqiptojë dënim me 

burgim ne kohëzgjatje prej  6 (gjashtë  ) muajve , i cili dënim nuk do te ekzekutohet nëse i akuzuari 

brenda kohës se verifikimit prej 1(një) viti ,nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi nuk kryen 

ndonjë vepër  tjetër penale  dhe dënim me gjobë ne shumë prej 300.oo (treqind) euro, do të arrihet 

efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 50 të KPRK-së dhe ky dënim i tillë i shqiptuar sipas bindjes së 

gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i 

akuzuari dhe se dënimi i shqiptuar do të ndikojë në parandalimin e të akuzuarit  nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen dhe do të bëjë rehabilitimin e tij ,do të parandaloj personat tjerë nga kryerja e 

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

 

   7.Vendimi për shpenzimet e procedurës penale 

 

Vendimi mbi shpenzimet në emër të  paushallit gjyqësor në shumë prej 30,oo € ,është bazuar  

në dispozitat e nenit 450 par.1dhe 2 nën paragrafi 2.6 te KPPK-së., dhe shpenzimet në shumë prej 

30.oo € për kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/036. 

 

                        Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi . 

              

                                           GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                                               P. nr.613/18 më datë 23.04.2019. 

 

 

Sekretarja juridike,                  Gj y q t a r j a, 

Flutur Nagavci                                Ilirjana Hoti 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të paraqitet ankesë ,në afatin prej 15   

                          ditësh ,nga dita e marrjes se tij ne dorëzim ,Gjykatës se Apelit ne  

                    Prishtinë.  Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate.

                        


