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Numri i lëndës: 2019:196206 

Datë: 24.12.2019 

Numri i dokumentit:     00733086 

        P.nr.1360/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

e  vetme gjykuese Arjeta Gashi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Hilmi Elshani, 

në çështjen penale kundër të akuzuarës M.A nga fshati ... Komuna e Prizrenit, ku dhe jeton, për 

shkak të veprës penale mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i 

dhuratave, i dobisë tjetër material ose i detyrimeve financiare  nga neni 430 paragrafi 1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (në vazhdim KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr.1525-12/19 të datës 10.10.2019, pas mbajtjes së 

seancës së shqyrtimit fillestar me marrëveshje për pranimin e fajësisë, në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Petrit Kryeziu, të akuzuarës dhe mbrojtësit së saj av. Sadeta Fazli, me 

datën 18.12.2019, muar dhe publikisht e shpalli këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

             E akuzuara: 

 

M. A, nga i ati Z. dhe e ëma N. e lindur A., e lindur me datë ..., në fshatin ... Komuna e 

Prizrenit, ku dhe jeton, e martuar, nënë e ...fëmijëve, Nënkryetare për Komunitete në Komunë 

e Prizrenit, ka të kryer fakultetin, i gjendjes së mesme ekonomike, boshnjake, shtetase e 

Republikës  së Kosovës, me numër personal .... 

  

ËSHTË FAJTOR 

 

Se nga data 01.03.2019 deri më datën 31.03.2019, e pandehura M.A, në cilësi të zyrtarit 

të lartë publike, i kualifikuar sipas nenit 3 nën par.1.1 pika 1.1.8 të Ligjit nr.04/L-050 dhe nenit 

3 të Ligjit nr.04/L-228, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.40/L-050, për Deklarimin, 

Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen 

dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë personat Zyrtarë, ka qenë e detyruar që ta bëjë 

deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë, dhuratave, dobisë tjetër material ose detyrimeve 

financiare nga data 01.03.2019 deri më datën 31.03.2019, për vitin paraprak për periudhën 

01.01.2018 deri më 31.12.2018, mirëpo e njëjta nuk ka paraqitur të dhënat e kërkuara brenda 

afatit ligjor. 

  

Këso dore ka kryer veprën penale mos raportimi i rremë i pasurisë, i të 

ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër material ose i detyrimeve financiare nga neni 430 

par.1 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata në kuptim të dispozitave të nenit 7,17, 38, 39, 40,43, 69, 70, 71,  të KPK 

dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzuarën e: 

 

                                         

GJ Y K O N 

 

Dënim me gjobë në shumën prej 500 € (pesëqind) euro ashtu që dënimin me gjobë do 

ta paguan me dy këste nga 250 (dyqindën e pesëdhjete) euro në çdo fillim të muajit, e ketë 

dënim është e obliguar që të paguaj në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, e nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as me detyrim i njëjti do të 

zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur 20 € për një ditë burgim, përkatësisht 25 

(njëzet e pesë) ditë burgim. 

 

              E akuzuara, obligohet që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 20 € 

(njëzet e eurove) dhe në emër të programit për kompensimin e viktimave të paguaj shumën prej 

30 € (tridhjetë eurove), që të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

  

                                                    

                                                                  A r s y e t i m 

 

             Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm ka paraqitur, pranë 

kësaj gjykate, aktakuzën PP/II.nr.1525-12/19 të datës 10.10.2019, kundër të akuzuarës M.A 

nga fshati ... Komuna e Prizrenit, ku dhe jeton për shkak të veprës penale mos raportimi ose 

raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër material ose i detyrimeve 

financiare  nga neni 430 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

               Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm me datën 10.10.2019 

ka parashtruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë PP/II.nr.1525-12/2019. 

 Gjykata gjatë shqyrtimit fillestar, në pajtim me dispozitat e nenit 247 paragrafi 4 ka 

shqyrtuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, ku ka dëgjuar të akuzuarën, mbrojtësin e saj, 

si dhe prokurorin e shtetit lidhur me pretendimet e tyre sa i përket marrëveshjes mbi pranimin e 

fajësisë. 

Sa i përket gjendjes faktike gjykata e ka vërtetuar ashtu si është përcaktuar në 

dispozitivin e aktakuzës në kushtet dhe rrethanat ligjore të marrëveshjes për pranimin e 

fajësisë. 

 

Prokurori i  Shtetit ne lidhje me marrëveshje ka deklaruar: se Prokurori i Shtetit ka 

lidhur marrëveshje me të pandehurën M.A me dt.10.10.2019, e cila marrëveshje mban numrin 

PP/II.nr.1525-12/19, e pandehura ka hyrë në marrëveshje me vullnetin e plotë të saj, e pa 

ndikuar nga askush, fillimisht të njëjtës i është sqaruar natyra dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

e pandehura e ka pranuar veprën penale me të cilën e ngarkon PSH dhe është pajtuar me 

dënimin e rekomanduar si në nenin IV të kësaj marrëveshje. Potencoj se pranimi i fajësisë së të 

pandehurës gjen mbështetje në provat të cilat i posedon Prokuroria e Shtetit, andaj duke marrë 

parasysh favoret e të pandehurës nga njëra anë në këtë marrëveshje dhe po ashtu duke pasur 

parasysh ekonomizimin e procedurës penale, i propozoj gjykatës që të marrëveshje mbi 

pranimin e fajësisë sit ë tillë ta aprovoj, për faktin se e njëjta është lidhur konformë dispozitave 

ligjore të nenit 233 të KPPK-së.  
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  Mbrojtësja e të pandehurës  - av. S.F, ka mbetur në tërësi pran marrëveshjes mbi 

pranimin e fajësisë e dt. 10.10.2019, duke shtuar se e pandehura ka pranuar fajësisë në mënyrë 

vullnetare dhe pa presion, e njëjta marrëveshje është e përpiluar në pajtim  të dispozitave 

ligjore nga ana e prokurorit të çështjes, andaj propozoj që gjykata t’a aprovojë marrëveshje mbi 

pranimin e pranimit të fajësisë dhe dënimit të rekomanduar. 

  

E pandehura ka mbështetur deklaratën e mbrojtëses se saj. 

 

          Gjykata pas dëgjimit të pikëpamjeve të prokurorit të shtetit, të akuzuarës dhe mbrojtëses 

së saj, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, konstatoi se e 

akuzuara M.Ae ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi e fajësisë është 

bërë vullnetarisht nga e akuzuara pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësen e saj av.S.F, 

e akuzuara nuk ka qenë e detyruar ose e shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojë fajësinë, 

pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale të rastit konkret të cilat paraqiten në 

aktakuzë të pranuara edhe nga e akuzuara, dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat që 

parashihen me dispozitat e nenit 253 par. 1 dhe 2 të KPP-së, për hedhjen e aktakuzës. 

            Gjykata nga të cekurat më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarës, 

formohen të gjitha elementet e qenies së veprës penale, të përshkruar si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarën ta shpallë fajtor dhe ta gjykojë në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale-juridike të saj. 

 

           Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i dëgjoi deklaratat e 

të gjitha palëve, ka shqyrtuar dënimin e rekomanduar në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, 

gjithashtu duke i marrë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 69 të 

KPK-së, të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, prej rrethanave 

lehtësuese gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, 

rrethanat personale të akuzuarës si dhe premtimin se në të ardhmen nuk do të kryejë vepra 

penale.  

 

Gjykata në rastin konkret duke pas parasysh se e akuzuara ka pranuar fajësinë sipas 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë dhe atë qysh në fazën e shqyrtimit fillestar, si dhe duke i 

marr parasysh rrethanat lehtësuese të lartpërmendura ka aplikuar dispozitat e nenin 71 par.1 

pika 1.3 për zbutjen e dënimit. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur 

në përfundim se me dënimin e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi do të arrihet qëllimi 

i dënimit sipas nenit 38 të KPK, dhe se ky dënim, si i tillë, i shqiptuar sipas bindjes së gjykatës, 

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

akuzuara. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit, është marrë konform nenit 

450 dhe 453 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për programin e kompensimit të viktimave të krimit është marrë në kuptim të 

nenit 39 parag.3 pika 1 të Ligjit me numër 05/L-036. 

 

 Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
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 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:196206, 24.12.2019 

  

G j y q t a r j a 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Arjeta Gashi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


