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Numri i lëndës: 2018:008315 

Datë: 10.11.2020 

Numri i dokumentit:     01257630 

                                        P.nr.806/18                                            

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i Përgjithshëm - Penal, 

gjyqtari i vetëm gjykues Drilon Haraçia, me procesmbajtësen Valbone Hoxha, në çështjen 

penale kundër të akuzuarit I. (H.) B. nga Gjakova, për shkak të veprës penale, mos raportimi ose 

raportimi 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, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm me numër PP/II.nr.347/18 të datës 12.11.2018, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 09.11.2020, në prezencën e Prokurorit të shtetit Nazmi 

Krasniqi, si dhe të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av.Prenk Pepaj nga Gjakova, me dt.10.11.2020 

mori dhe publikisht shpalli, këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 I akuzuari: 

 

I. B. nga i ati H. dhe e ëma N., e gjinisë K., data e lindjes . . . në fsh.. . ., Komuna e 

Gjakovës, tani me banim në Gjakovë në rr.“. . .” nr.. . ., ka të kryer Fakultetin e Mjekësisë – 

neuropsikiatër, i martuar, atë i gjashtë fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, Shqiptar, 

shtetas i R. Kosovës, me numër personal . . .. 

 

Ë S H T Ë  F A J T O R 

 

  Sepse në cilësinë e zyrtarit të lart publik-Drejtor i Qendrës së Shëndetit Mendor në 

Gjakovë i detyruar ligjërisht të bëjë deklarimin e pasurisë, te të ardhurave, te dobisë tjetër 

pasurore ose detyrimeve financiarë përkatësisht nuk paraqet të dhënat e kërkuara në deklaratë në 

atë mënyrë nga data 1 Mars të vitit 2017, nuk paraqet saktë të dhënat e kërkuara për periudhën 

nga data 1 janar deri me datën 31 dhjetor të vitit 2016, duke mos shënuar në formularin e 

deklarimit të pasurisë nr.AKK DP-V 001232017/1, nr.03-325/17 të dt.23.03.2017 përkatësisht 

sipërfaqen e saktë të paluajtshmerisë në pronësinë e tij, në zonën kadastrale  . . ., Komuna e 

Gjakovës, të siguruar dhe vërtetuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës me dt.27.07.2017 dhe 

Komuna e Deçanit dt.08.02.2018 e që në deklaratë janë paraqitur tokë bujqësore 6000 m2 dhe 

një banesë prej 80 m2 ndërsa në certifikate të Agjencisë  Kadastrale të Kosovës nr. 5-932 të dt. 

14.07.2017 sipas fletës poseduese figuron të jetë pronar i paluajtshmerisë në sipërfaqe prej 

11.001.25 m2 gjitha në emër të tij. 
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 Me këto veprime ka kryer veprën penale mos raportimi ose raportimi 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 kuptim të neneve 4, 7, 17 par.1, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 73, 74 

dhe nenit 437 par.2 të KPRK-së, të akuzuarin e:      

 

G J Y K O N  

 

ME DËNIM ME KUSHT, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashtë) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit të verifikimit prej 

1 (një) viti, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  nuk kryen vepër tjetër penale, dhe 

 

ME DËNIM ME GJOBË në shumë prej 300.00 € (treqind) €uro, të cilin dënim i 

akuzuari duhet ta paguajë në afat prej 15 (pesëmbëdhjete) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin me gjobë në afat prej 15 

(pesëmbëdhjete) ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi atëherë të akuzuarit 

dënimi me gjobë i zëvendësohet me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

ditëve, ashtu që për çdo ditë të kaluar në burgim do të llogaritet nga 20 (njëzet) €uro. 

 

Detyrohet i akuzuari I. B., që të paguajë shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 

prej 20 (njëzetë) €uro, ndërsa për programin për kompensimin e viktimave të krimit  shumën 

prej 30 (tridhjetë) €uro, të gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti i përgjithshëm, pranë kësaj gjykate, ka 

ngritur aktakuzën me numër PP/II.nr.346/18 të datës 12.11.2018, kundër të akuzuarit I. (H.) B. 

nga Gjakova, për shkak të veprës penale, mos raportimi ose raportimi 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 Nazmi Krasniqi, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka qëndruar në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarit, andaj ka propozuar që i njëjti të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit.  

 

I akuzuari I. B. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se e pranoi fajësinë për veprën 

penale për të cilën akuzohem, mirëpo shton se kur kam bërë deklarimin nuk kam qenë në dijeni 

dhe nuk i kam kushtuar rëndësi, për shkak se kam paraqitur gjendjen faktike e jo atë juridike dhe 

faktikisht kam gabuar duke mos marrë dokumentacionin kadastral për të paraqitur këtë gjendje, 
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andaj nuk kam pas qëllim të keq, mirëpo kjo ka ndodhur andaj edhe e pranoj fajësinë. Shton se 

më vie keq që ndodhem sot këtu dhe kërkoi falje dhe pendohem për veprën penale. 

 

Prokurori i shtetit Nazmi Krasniqi lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit,  

ka deklaruar se nuk e kundërshtojmë pranimin e fajësisë, nga ana e të pandehurit I. B., pasi që 

një pranim i tillë mbështetet në provat që gjendet në shkresat e lëndës, pranimi i fajësisë bëhet 

vullnetarisht nga i pandehuri dhe atë pas këshillimit të mjaftueshëm dhe atë me mbrojtësin e tij, 

andaj propozoi gjykatës që ketë shprehje të lirë të vullnetit të aprovoi dhe ndaj të njëjtit të 

shqiptoi dënimin e paraparë sipas ligjit, edhe duke marrë për bazë të gjitha rrethanat rënduese 

dhe atë lehtësuese, duke marrë për bazë dispozitat e KPRK. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av. Prenk Pepaj lidhur me pranimin e fajësisë ka deklaruar se 

dakordohem me pranimin e fajësisë nga ana e të mbrojturit tim, meqenëse i mbrojturi im që më 

parë është njoftuar mbi favoret e pranimit të fajësisë dhe se pranimi i fajësisë ka mbështetje në 

provat të cilat gjendet në shkresat e lëndës dhe në ligj, andaj duke marrë parasysh rrethanat 

lehtësuese, meqenëse në rastin konkret deri te deklarimi i pasaktë i pasurisë respektivisht pronës 

së paluajtshme ka ardhë për shkak se e njëjta ka qenë e trashëguar dhe deri në vitin 2014, ka qenë 

në pjesë ideale dhe pas ndarjes fizike është shndërruar në pjesë reale, kështu që duke marrë 

parasysh faktin se i mbrojturi im jeton në qytet dhe të njëjtën paluajtshmëri as sot e kësaj dite 

nuk e shfrytëzon, andaj në rastin konkret duke mos e ditur gjendjen faktike ka ardh gjer te 

deklarimi i pronës prej 75 ari, kështu që në rastin konkret kemi të bëjmë me mos deklarim të 

sipërfaqes prej rreth 24 ari, dhe duke marrë parasysh rrethanat me të cilën është kryer vepra 

penale, sjelljen korrekte të të mbrojturit tim, se në rastin konkret nuk kemi palë të dëmtuar, si 

dhe është hera e parë që përgjigjet për një vepre të tillë apo të ngjashme, i propozojmë Gjykatës 

që ti shqiptoi një dënim më të butë, respektivisht një dënim me të holla, me të cilën do të arrihet 

qëllimi i dënimit. 

 

Prokurori i Shtetit ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se me vet pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarit I. B., veprimet faktike të përshkruara në dispozitiv të aktakuzës u dëshmuan 

se janë të bazuara dhe të provuara me ligj. Andaj konsideroj se në veprimet e të njëjtit formohen 

të gjitha elementet e veprës penale mos raportim ose raportim i rremë i pasurisë i të ardhurave, i 

dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i dobisë financiare nga neni 437 par.2 të KPRK-së, për të 

cilën ngarkohet me aktakuzë këtu i akuzuari I. B., për çka të njëjtin e konsiderojmë përgjegjës 

duke i propozuar gjykatës që ta shpall fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit. Po ashtu i propozojmë 

gjykatës që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit ndaj të akuzuarit të merr parasysh 

të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me dispozitat e KPRK-së. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit I. B., av.Prenk Pepaj, ne fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

meqenëse i mbrojturi im që më parë është njoftuar mbi favoret e pranimit të fajësisë dhe se 

pranimi i fajësisë ka mbështetje në provat të cilat gjendet në shkresat e lëndës dhe në ligj, andaj 

duke marrë parasysh rrethanat lehtësuese, meqenëse në rastin konkret deri te deklarimi i pasaktë 

i pasurisë respektivisht pronës së paluajtshme ka ardhë për shkak se e njëjta ka qenë e trashëguar 

dhe deri në vitin 2014, ka qenë në pjesë ideale dhe pas ndarjes fizike është shndërruar në pjesë 

reale, kështu që duke marrë parasysh faktin se i mbrojturi im jeton në qytet dhe të njëjtën 
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palujtshmëri as sot e kësaj dite nuk e shfrytëzon, andaj në rastin konkret duke mos e ditur 

gjendjen faktike ka ardh gjer te deklarimi i pronës prej 75 ari, kështu që në rastin konkret kemi 

të bëjmë me mos deklarim të sipërfaqes prej rreth 24 ari, dhe duke marrë parasysh rrethanat me 

të cilën është kryer vepra penale, sjelljen korrekte të të mbrojturit tim, se në rastin konkret nuk 

kemi palë të dëmtuar, si dhe është hera e parë që përgjigjet për një vepre të tillë apo të ngjashme, 

i propozojmë Gjykatës që ti shqiptoi një dënim më të butë, respektivisht një dënim me të holla, 

me të cilën do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

I akuzuari I. B. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbes ne tërësi pran deklarimit te 

lartcekur, duke shtuar se më vie keq në situatën me të cilën gjendem. 

 

Në shqyrtimin gjyqësor gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se i akuzuari I. B., në 

cilësinë e zyrtarit të lart publik-Drejtor i Qendrës së Shëndetit Mendor në Gjakovë i detyruar 

ligjërisht të bëjë deklarimin e pasurisë, te të ardhurave, te dobisë tjetër pasurore ose detyrimeve 

financiarë përkatësisht nuk paraqet të dhënat e kërkuara në deklaratë në atë mënyrë nga data 1 

Mars të vitit 2017, nuk paraqet saktë të dhënat e kërkuara për periudhën nga data 1 janar deri me 

datën 31 dhjetor të vitit 2016, duke mos shënuar në formularin e deklarimit të pasurisë nr.AKK 

DP-V 001232017/1, nr.03-325/17 të dt.23.03.2017 përkatësisht sipërfaqen e saktë të paluajtshme 

risë në pronësinë e tij, në zonën kadastrale  . . ., Komuna e Gjakovës, të siguruar dhe vërtetuar 

nga Agjencia Kadastrale e Kosovës me dt.27.07.2017 dhe Komuna e Deçanit dt.08.02.2018 e që 

në deklaratë janë paraqitur tokë bujqësore 6000 m2 dhe një banesë prej 80m2 ndërsa në certifikate 

të Agjencisë  Kadastrale të Kosovës nr.5-932 të dt.14.07.2017 sipas fletës poseduese  figuron të 

jetë pronar i paluajtshme risë në sipërfaqe prej 11.001.25m2 gjitha në emër të tij. 

 

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

i cili në shqyrtimin gjyqësor vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, ku 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 gjyqtari i vetëm gjykues konstatoi se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i akuzuari, po ashtu i njëjti ka 

pasur kohë të mjaftueshme të konsultohet me mbrojtësin e tij av.Prenk Pepaj, 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 veprës penale mos raportimi ose raportimi 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, 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 zgjedhjen 

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

personale të akuzuarit: se është me profesion mjekë, mbajtës i familjes 6 anëtarësh, në gjykim 
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ka pas qëndrim tejet korrekt, premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra penale, 

sinqeritetin e tij dhe pendimin e thellë, ndërsa si rrethana posaçërisht lehtësuese gjykata ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor, pendimin e tij duke 

shprehur keqardhje për rastin e ndodhur, nuk ka qenë i dënuar asnjëherë për ndonjë vepër penale 

dhe nuk është duke u zhvilluar ndonjë procedurë penale ndaj tij. Ndërsa duke mos gjetur rrethana 

renduese për të akuzuarin, gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimet e shqiptuara si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 dhe 50 i KPRK-së 

dhe këto dënime si të tilla të shqiptuara sipas bindjes së gjykatës janë në proporcion me veprën 

penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari dhe se dënimet e 

shqiptuara do të ndikojnë në parandalimin e të akuzuarit nga kryerja e veprave penale në të 

ardhmen dhe do të bëjnë rehabilitimin e tij, do të parandalojë personat e tjerë nga kryerja e 

veprave penale dhe do të shprehin gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe 

forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor është marrë konform nenit 450 par.1 dhe 

2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453 par. 1 të KPP-së, ndërsa për shpenzimet 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.806/18, me datë 10.11.2020 

Procesmbajtësja,                               Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Valbone Hoxha                                         Drilon Haraçia  

 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate. 


