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Numri i lëndës: 2019:153135 

Datë: 02.12.2019 

Numri i dokumentit:     00686624 

P.nr.989/2019 

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZRE - DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM-Divizioni Penal, gjyqtarja e vetme gjykuese Vjollca Buzhala me 

sekretaren juridike Drita Gërmizaj, në çështjen penale kundër të akuzuarit S.A nga Prizreni, 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 1,të Kodit nr. 

04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore 

në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.1467-10/2019 të datës 29.07.2019, pas 

mbajtjes së seances dëgjimore për shqyrtimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë me nr. 

PP/II.nr.1467-10/2019 të datës 24.07.2019, përfaqësuar përfaqësuar nga Prokurori i Shtetit 

Sahide Sefa, të akuzuarit dhe mbrojtesit te tije av. B.K, me datë 19.11.2019, mori dhe 

publikisht shpalli ndërsa me datë 02.12.2019 përpiloi këtë: 

                                                       A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari: 

 

           S. A,  nga i ati S., dhe e ëma Z., e vajzëris M., i lindur më ..., në fshatin ... me 

vendbanim në Prizren lagja ... Rr. ..., ku edhe tani jeton, i martuar, ka te kryer studimet master, 

me profesion skulptor dhe profesor i historisë, ushtron funksionin e Këshilltarit në Asamblenë 

Komunale në Prizren, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës, me nr. personal identifikues  .... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

      

Se me datë 01.03.2019 deri më 31.03.2019, i pandehuri S. A, në cilësinë e këshilltarit 

në Asamblenë Komunale në Prizren, funksion i cili kualifikohet në kuadër të zyrtarëve të lartë 

publik, sipas nenit 1 (par1. Nën par. 1.1.8) të Ligjit 04/L-050 për Deklarimin, Preardhjen dhe 

Kontrrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Preardhjen dhe Kontrrollin 

e Dhuratave për të gjithë personat zyrtarë, nuk e ka bërë deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë 

në afatin e rregullt ligjor në Agjencinë Kundër Korrupsionit në Prishtinë, obligim ky i paraparë 

për të gjithë zyrtarët e lartë publik, përkundër faktit se ka qenë i informuar paraprakisht dhe në 

dijeni për obligimin e deklarimit të pasurisë. 

 

           -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 1, të Kodit nr. 04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës 
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PRANOHET MARRËVESHJA për pranimin e fajësis e lidhur në mes të Prokurorit të 

Shetit pranë Prokuroris Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, dhe të akuzuarit S. 

A, në prezencën e mbrojtësit të tij av. B.K, PP/II.nr.1467-10/2019 të datës 24.07.2019, 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 1,të Kodit nr. 

04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës.  

 

Andaj gjykata në bazë të nenit  233 par. 1 të KPP-së , 7, 8, 9, 10, 21, 41, 42,46, 49, 50, 

51, 73,74 të KP-së dhe nenet e përmendur më lartë, ia  shqipton:   

 

                                                          DËNIMIN ME GJOBË 

 

 - Duke ia vërtetuar  dënimin  me gjobë në shumën prej 300 (treqindë) EURO, i cili 

dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi dhe 

                                                       DËNIMIN ME KUSHT 

 

- Ashtu që i vërteton dënimin me burgim prej 3 (tre) muajve i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 1 (një) viti nuk e përsërit veprën e njejtë apo kryen 

ndonjë vepër të re penale. 

  

I akuzuari obligohet te paguaj shpenzimet gjyqësore të procedurës penale dhe atë: në 

emër të paushallit gjyqësor në shumën prej 20 euro,  në emër të kompensimit të viktimave të 

krimit  shumën prej 30 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së   

këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

arritur marrëveshjen mbi pranimin e fajesisë PP/II.nr.1467-10/2019 të datës 24.07.2019, ka 

paraqitur aktakuzën PP/II.nr.1467-10/2019 të datës 29.07.2019, kundër të akuzuarit S.A nga 

Prizreni, 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 

1,të Kodit nr. 04/L-082 Penal të Republikës së Kosovës.  

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj marrveshje ka caktuar seancen degjimore me datën 

19.11.2019 ku pas mendimi te paleve te prokurores së shtetit Sahide Sefa, te akuzuarit dhe 

mbrojtesit te tij av.B.K nga Prizreni e ka pranuar marreveshjen mbi pranimin e fajesisë. 

 

Prokurori i shtetit ne seancen degjimore ka deklaruar se Prokurori i Shteti ka lidhur 

marrëveshje për pranimin e fajësisë me të akuzuarin me datën 24.07.2018 me nr. PP/II.nr.1467-

10/2019  e cila është lidhur në bazë të nenit 233 par. 1 të KPP-së . Prokurori i shtetit është 

marrë veshë me të akuzuarin dhe ai ka pranuar  që të shpallet fajtorë për këtë vepër penale dhe 

ti shqiptohet dënimi me gjobë në shumën prej 300 (treqindë) EURO i cili denim do të 

ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit si  dhe dënimin me 

burgim prej 3 (tre) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 

1(një) viti nuk e përsërit veprën e njejtë apo kryen ndonjë vepër të re penale. Në këtë raste 

favori i Prokurorisë është ekonomizimi i procesit nga se në këtë çështje penale është dashur të 

merren në pyetje dëshmitarët të administrohen provat dhe Prokuroria me këtë marrëveshje ka 

siguruar të gjitha dëshmitë dhe informata të plota nga i akuzuari ndërsa favori i të akuzuarit 

është shqiptimi i dënimit më të butë. 
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Mbrojtesi i te akuzuarit av.B.K ne seancen e degjimit ka deklaruar se:I mbrojturi im S.A 
pas konsultimeve të mjaftueshme në mënyrë vullnetare dhe të vetëdijshëm ka hyrë në 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë duke kuptuar plotësisht të drejtat, kushtet, favoret dhe  

pasojat nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë  për të gjitha  pikat e marrëveshjes dhe të 

njëjtën pasi që  e ka lexuar e ka pranuar dhe ka nënshkruar,  kërkoj nga gjykata që këtë 

marrëveshje ta pranoj, dhe i propozoj gjykatës që ta aprovoj marrëveshjen me propozim që të 

mbrojturit tim ti shqiptohet dënimi minimal i rekomanduar apo i paraparë në marrveshjen 

lidhur me Prokurorinë Themelore në Prizren.  

 

 I akuzuari është pajtuar me deklataren e mbrojtesit te tij, i ka kuptuar të gjitha drejtat, 

kushtet, favoret dhe pasojat nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë të cilën e ka dhënë 

vullnetarisht, dhe ka kërkuar nga gjykata të pranohet marrëveshja mbi pranimin e fajësisë dhe 

ti shqiptohet  dënimi i rekomanduar sipas marrëveshjes.  

  

Gjykata  ka vlersuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i akuzuari pas konsultimeve të mjaftueshme me 

mbrojtësin e tij, i akuzuari nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që ta pranoj 

fajësinë. 

 

Pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat materiale të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 par.1 dhe 

2 të KPP-së. 

 

  Gjykata nga marrevehja per pranimin e fajesise nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit dhe provave materiale në shkresat e lëndës, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

           

Se me datë 01.03.2019 deri më 31,03,2019, i pandehuri S. A, në cilësinë e këshilltarit 

në Asamblenë Komunale në Prizren, funksion i cili kualifikohet në kuadër të zyrtarëve të lartë 

publik, sipas nenit 1(par1. Nën par. 1.1.8) të Ligjit 04/L-050 për Deklarimin, Preardhjen dh 

Kontrrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Preardhjen dhe Kontrrollin 

e Dhuratave për të gjithë personat zyrtarë, nuk e ka bërë deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë 

në afatin e rregullt ligjor në Agjencinë Kundër Korrupsionit në Prishtinë, obligim ky i paraparë 

për të gjithë zyrtarët e lartë publik, përkundër faktit se ka qenë i informuar paraprakisht dhe në 

dijeni për obligimin e deklarimit të pasurisë. 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit duke u bazuar ne marreveshjen per pranimin e fajesise, i cili edhe në seancen 

degjimore, vullnetarisht ka pranuar fajësinë, për veprën penale për të cilat akuzohet, andaj edhe 

gjykata nuk ka administruar provat. Gjykata sipas detyrës zyrtare nuk ka gjetur se ekziston 

ndonjë provë e pa pranueshme, po ashtu në tërësi është vërtetuar se i akuzuari, ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila u vihet në barrë, dhe ky 

pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht nga ana e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në 

fakte dhe prova të çështjes që përmban aktakuza dhe se i akuzuari prej fillimit të hetimeve e 

gjerë në këtë shqyrtim ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, të cilat i ka paraqitur 

përfaqësuesi i aktakuzës dhe të cilat asnjëherë nuk i ka kundërshtuar 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 qenies së veprës penale të përshkruara si në shqiptim të këtij 

aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të 

ligjit, e më parë duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 
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Gjykata ka pranuar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe ka konstatuar se i 

akuzuari  është fajtor për veprën penale për të cilat akuzohet dhe ia ka shqiptuar dënimin me 

gjobë në shumën prej 300 (treqindë) EURO, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) dite, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim si dhe Dënimin me burgim 

prej 3(tre) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afat prej 1 viti nuk e 

përsërit veprën e njejtë apo kryen ndonjë vepër të re penale. 

  

Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit,  gjykata ka vlerësuar të 

gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara si në nenin 73 të KP-së të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Si rrethana lehtësuese për të akuzuarat gjykata ka 

vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e ti, ka shpreh keqardhje dhe ka premtuar se asnjëherë në 

të ardhmen nuk do të kryej veprime të kundërligjshme, sjelljen e tij korrekte gjatë procesit 

gjyqësor. Kështu që duke mos gjetur rrethana rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me 

dënimin e shqiptuar do të arrihet efekti dhe qëllimi i dënimit dhe se  me këtë dënime 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 në të ardhmen dënimet e tilla të 

shqiptuara do të parandalojnë kryesit si dhe personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe paushallit gjyqësor është marrë  në kuptim 

të nenit 450 dhe 451 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës. 

 

Vendimi për Kompensimin e Viktimave të Krimit , u muar në kuptim të nenit 39, 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. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:153135, 02.12.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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. 


