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Numri i lëndës: 2019:183286 

Datë: 10.12.2019 

Numri i dokumentit:     00705013 

 

 

                 P. nr. 708/2019  

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjyqtarit 

të vetëm gjykues Behar Ymeri, me sekretaren juridike Fatmire Sermaxhaj,  në  çështjen penale 

ndaj të pandehurit, R.A. , nga .... , për shkak të veprës penale, mos raportim ose raportim i 

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

financiare, nga neni 430, paragrafi 1, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, sipas aktakuzës 

së Prokurorisë Themelore në Gjilan, me nr. PP.II.nr.1230/2019, e datës 22.08.2019, të cilën e 

përfaqësonte Prokurori i shtetit Shefik Mehmeti, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, 

në prezencën e Prokurorit të shtetit dhe të pandehurit, më datën 04.12.2019, mori dhe 

publikisht shpalli, këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I pandehuri R.A. , nga i ati B.  dhe e ëma N. , e lindur U. , i lindur .... , në .... , me vendbanim, 

në .... , ka të kryer fakultetin Ekonomik, i martuar, baba i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, pronar i biznesit privat .... , në .... , shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

numër personal .... , më parë i pa dënuar dhe nuk udhëhiqet procedurë tjetër penale.  

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse në cilësinë e zyrtarit publik, këshilltar i Asamblesë Komunale, në Gjilan, duke qenë i 

detyruar me ligj të bëjë deklarimin e pasurisë për vitin 2018 dhe atë brenda periudhës kohore 

prej datës 01.03.2019 e deri më datën 31.03.2019 edhe pse i pandehuri ka qenë i informuar për 

këtë obligim nuk e ka bërë një gjë të tillë brenda afatit ligjor.  

Me këtë ka kryer veprën penale, mos raportim ose raportim i rremë i pasurisë, i të 

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

430, paragrafi 1, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues, duke u bazuar në dispozitën e lartë cekur dhe në nenet 4, 38, 

43, 69, 70, 71, 72, të KPRK-së dhe nenit 365, të KPPRK-s, të pandehurin e gjykon me: 
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                                                      DËNIM ME GJOBË 

 

I. Të pandehurit R.A. , i shqiptohet dënim me gjobë, në shumë prej 600 (gjashtëqind) euro, i 

cili dënim do të ekzekutohet, brenda 30 ditëve, pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës se prerë. 

II. Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën në tërësi, gjykata mundët me 

pëlqimin e personit të dënuar, në vend të shqiptimit të dënimit me burgim, ta zëvendësojë 

dënimin me gjobë me urdhër me punë në dobi të përgjithshme, ashtu që për çdo 20 (njëzet) 

euro të dënimit më gjobë, do të llogariten 8 (tetë) orë të punës në dobi të përgjithshme.  

III. Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, gjykata mund ta 

zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 (njëzet) euro të 

dënimit me gjobë do të llogaritet 1 (një) ditë burgim.  

IV. Të pandehurit i shqiptohet taksa për kompensimin e viktimave të krimit, në shumën prej 

30.00 € (tridhjetë euro), në bazë të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 1.3 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit të Republikës së Kosovës. 

V. Obligohet i pandehuri që të paguajë paushallin gjyqësor në shumën prej 20.00 € (njëzetë 

euro), në afat prej 15 ditësh pasi që ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, më datën 22.08.2019, ka ngritur aktakuzën me nr. PP. nr. 

1230/2019, e datës 22.08.2019, ndaj të pandehurit R.A. , nga .... , për shkak të veprës penale, 

mos raportim ose raportim i rremë i pasurisë, i të ardhurave, i dhuratave, i dobisë tjetër 

materiale ose i detyrimeve financiare, nga neni 430, paragrafi 1, të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës. 

Në shqyrtimin fillestar dhe publik të mbajtur më datën 04.12.2019, në të cilin ishin prezentë 

Prokurori i Shtetit Shefik Mehmeti si dhe i pandehuri, pas leximit të aktakuzës nga Prokurori 

Shtetit, i pandehuri ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për  të 

cilën akuzohet duke shtuar se e pranojë në tërësi fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale. 

Në fillim të shqyrtimit fillestar, Prokurori i Shtetit në fjalën e tij hyrëse, ka mbetur në tërësi 

pranë aktakuzës si dhe përmbajtjes së të njëjtës, duke i propozuar Gjykatës që të pandehurin ta 

shpallë fajtorë për veprën penale për të cilën po akuzohet dhe ndaj tij të shqiptojë një dënim 

meritor te paraparë sipas dispozitave të KPRK-së.  

Pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit, i pandehuri R.A. , ka deklaruar se e 

kam kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën penale për të cilën po akuzohem, e ndiej vetën 

fajtor dhe jam penduar për kryerjen e kësaj vepre penale dhe i premtojë gjykatës se në të 

ardhmen nuk do të kryej vepër tjetër penale si dhe e lus Gjykatën që të më shqiptojë një dënim 

sa më të butë.   

Gjyqtari i vetëm gjykues pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri R.A. , ka marr aktvendim 

duke u bazuar në nenin 248 paragrafi 1, me të cilin e ka pranuar pranimin e fajësisë nga i 

pandehuri, ngase ka konsideruar se i pandehuri e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht, se pranimi i fajësisë mbështet në provat 

dhe faktet që përmban aktakuza dhe se aktakuza nuk përmban asnjë gabim faktik apo shkelje të 

qarta ligjore.  

Gjyqtari i vetëm gjykues, duke u bazuar në provat dhe faktet e rastit si dhe pranimin e fajësisë 

nga vetë i pandehuri, ka vërtetuar se i pandehuri e ka kryer veprën penale, mos raportim ose 

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

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

ngase në veprimet e të njëjtit janë konsumuar të gjitha elementet e posaçme të kësaj vepre 
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penale, ashtu që i pandehuri me vetëdije dhe pa asnjë arsyetim, nuk e ka deklaruar pasurinë e 

tij, brenda afatit të paraparë me ligj. Andaj edhe është shpallur fajtor dhe përgjegjës penalisht 

për këtë vepër penale.   

Me rastin e matjes së dënimit gjykata, duke u bazuar në nenet 69, 70 dhe 71, të KPRK-së, mori 

për bazë të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese, ashtu që si rrethanë posaçërisht 

lehtësuese mori faktin se i pandehuri e ka pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar, është 

penduar thellë, po ashtu si rrethanë tjetër lehtësuese gjykata mori edhe faktin se i pandehuri 

nuk ka kryer vepra tjera penale më parë dhe i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen nuk do të 

kryej vepra tjera penale. Ndërsa si rrethanë rënduese gjykata mori faktin se i pandehuri në 

cilësinë e personit zyrtar e ka kryer këtë veprën penale si dhe peshën dhe natyrën e veprës 

penale.  

Gjykata konsideron se shqiptimi i dënimit me gjobë në shumë prej 600 ( gjashtëqind) euro, 

ndaj të pandehurit, është dënim i drejtë, në harmoni me peshën e veprës penale si dhe me 

përgjegjësinë penale të pandehurit, dhe konsideron se me këtë dënim do të arrihet edhe qëllimi 

i dënimit i paraparë më nenin 38, të KPRK-së, që konsiston në parandalimin e kryerësit në 

kryerjen e veprave tjera penale, përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale dhe 

shpreh një gjykim shoqëror për veprën penale si dhe ngritjen e moralit dhe forcimit të detyrimit 

të respektimit të ligjit.   

Gjykata ka vendosur se me pëlqimin e personit të dënuar dënimi i shqiptuar me gjobë mund të 

zëvendësohet më punë në dobi të përgjithshme, ashtu që për çdo 20 (njëzet) euro të dënimit më 

gjobë, do të caktohen 8 (tetë) orë punë në dobi të përgjithshme. Po ashtu është vendosur se, 

nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj dënimin e shqiptuar me gjobë, të njëjtin 

dënim do ta zëvendësojë në dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 (njëzet) euro të dënimit me 

gjobë, do të zëvendësohet me 1 (një) ditë të dënimit me burgim.  

Gjykata, nuk ka vendosur për kërkesën pasurore juridike, ngase nuk ka pasur ndonjë kërkesë të 

tillë.  

Duke e pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale, gjykata, duke u bazuar nenin 453 

paragrafi 1 të KPP, ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë për ti paguar shpenzimet e 

procedurës penale, si dhe paushallin gjyqësor, në shumë prej 20 eurove, në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  

Po ashtu të pandehurit i shqiptohet taksa për kompensimin e viktimave të krimit, në shumën 

prej 30.00 € (tridhjetë euro), në bazë të nenit 39, paragrafi 3, nën paragrafi 1.3 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit të Republikës së Kosovës. 

Duke u bazuar në të lartë cekurat, është vendosur si në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

                                     GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr. 708/2019, i datës 04.12.2019 

 

Sekretarja juridike                                                                             Gjyqtari i vetëm gjykues 

________________                                                                                  ___________________ 

 

KËSHILL JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, Departamentit të Përgjithshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit e 

të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 


