
 

 

PML.nr.104/2016 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Mustafa, kryetare 

Avdi Dinaj dhe Nebojsha Boriçiq, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale 

Qefsere Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit M. K. nga Mitrovica, për 

shkak të veprës penale mosraportimi  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 KPK, duke vendosur 

përkitazi me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të dënuarit M. K., 

K. B., av. nga Mitrovica, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, 

P.nr.172/2014 datë 23.6.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA1 nr.986/2015 

datë 8.9.2015,  në seancën e kolegjit të mbajtur më 28.4.2016, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtësit të dënuarit  M. 

K. e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P.nr.172/2014 datë 

23.6.2015 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit Prishtinë, PA1 nr.986/2015 datë 8.9.2015 

 

 

 



 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, P.nr.172/2014 datë 23.6.2015 i 

dënuari M. K. është shpallur fajtor për shkak të veprës penale mosraportimi  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 KPK, dhe për këtë vepër penale i është shqiptuar dënimi i kushtëzuar me 

ç’rast i ka përcaktuar dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajsh i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse i dënuari brenda dy vitesh nuk kryen vepër të re penale dhe me dënim me 

gjobë në shumë prej 800 €, të cilën është detyruar që ta paguaj në afat prej 15 ditësh e më së voni 

në afat prej 3 muajsh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. I dënuari është detyruar që t’i 

paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe shumën 

prej 50 € në emër të paushallit gjyqësor, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

 Ky aktgjykim është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

PA1.nr.986/2015 datë 8.9.2015. 

 Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur mbrojtësi i 

të dënuarit M. K., për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes  

së Ligjit penal me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen, çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rivendosje ose të ndryshohet njashtu që i dënuari të lirohet nga 

akuza. 

 Prokurori i Shtetit të Kosovës me parashtresën KMLP.II.nr.78/2016 datë 14.4.2016 ka 

propozuar që kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë të refuzohet. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit i shqyrtoi të gjitha shkresat e çështjes 

konform dispozitave të nenit 435 par. 1 dhe 436 par. 1 të KPPK-së, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve nga kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjeti se: 

 Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk është e bazuar. 



 Në kërkesën e ushtruar nga mbrojtësi i të dënuarit theksohet se aktgjykimet e 

kundërshtuara janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 

246 të KPPK-së për faktin se  gjyqtari individual nuk është vërtetuar më parë se i dënuari e ka 

kuptuar akuzën si dhe pasojat e pranimit të fajësisë (neni 248 të KPPK), duke konsideruar se 

gjykata e shkallës së parë është dashur që ta refuzojë pranimin e fajësisë nga i dënuari dhe të 

vazhdojë me administrimin e provave. 

 Konsideron se pranimi i fajësisë është në kundërshtim me mbrojtjen e të akuzuarit të 

dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 9 janar 2014 ku thekson se brenda afatit ka bërë 

lajmërimin e pasurisë. Mirëpo, sipas aktgjykimit të kundërshtuar i dënuari është shpallur fajtor 

meqë ka bërë pranimin e fajësisë duke theksuar se pranimi i fajësisë është bërë në bazë të 

provave të cilat gjenden në shkresat e çështjes pa dhënë ndonjë arsyetim i cili kishte me i 

vërtetuar këto rrethana. 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme pretendimet e mësipërme nga kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë nuk qëndrojnë për faktin se nga procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i 

datës 23.6.2015 rrjedh se shqyrtimi fillestar është mbajtur në prezencën e përkthyeses Albana 

Hetemi, se i dënuari është udhëzuar mbi të drejtat e tij në procedurë, se për këto të drejta në 

procedurë i dënuari është njoftuar edhe në seancën e shqyrtimit fillestar të datës 9.1.2015, ku në 

mënyrë taksative i dënuari udhëzohet për të drejtat e tij në procedurë, dhe se në të dy rastet i 

dënuari deklarohet se jo vetëm që i ka kuptuar të drejtat e tij në procedurë por e ka kuptuar edhe 

akuzën, ku më pastaj i dënuari deklarohet se i ka kuptuar udhëzimet e gjykatës si dhe favoret dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë, i cili në mënyrë decidive deklaron se e pranon fajësinë për veprën 

penale për të cilën  është akuzuar, më premtim se në të ardhmen nuk do ta përsërisë një veprim të 

tillë dhe pasi që gjykata konstaton se pranimi i fajësisë nga ana e të dënuarit është bërë në 

mënyrë vullnetare, merr aktvendim mbi pranimin e fajësisë nga ana e të dënuarit. 

 Vlen të theksohet se provat të cilat gjenden në shkresat e çështjes korrespondojnë me 

pranimin e fajësisë nga ana e të dënuarit për faktin se nga shkresat e çështjes vërtetohet se 

mbledhja inauguruese e Kuvendit Komunal të Mitrovicës Veriore është bërë më 11.1.2014, datë 

kjo që konsiderohet si fillim i mandatit si këshilltar i Asamblesë Komunale, se AKK më 

13.1.2014 ka bërë publike njoftimin e të gjithë zyrtarëve të lartë publik për deklarimin e pasurisë, 

se afati për deklarimin e pasurisë është prej 30 ditësh, ndërsa nga vërtetimi i dorëzimit të 



formularit mbi deklarimin e pasurisë vërtetohet se i njëjti është dorëzuar më 16.10.2014, kjo 

vërteton joafatshmërinë e deklarimit të pasurisë. 

 Në të kundërtën duhet theksuar se cilësimi juridik i veprës penale është rezultat i provave 

që gjenden në shkresat e çështjes e që si të drejta dhe të ligjshme si dhe qëndrimin juridik të 

gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të shkallës së dytë të shprehura në aktgjykimet e 

kundërshtuara i aprovon edhe kjo Gjykatë. Pra, drejt janë aplikuar edhe dispozitat e Ligjit 

material. 

 Duke pasur parasysh këtë gjendje të çështjes, kjo Gjykatë vlerëson se përfundimet e 

gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të shkallës së dytë kanë qenë të drejta dhe të ligjshme 

prandaj konform dispozitës së nenit 437 të KPPK-së, është refuzuar kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë si e pabazuar dhe është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

PML.nr. 104/2016 datë 28.4.2016 

 

 

 

Procesmbajtëse,        Kryetare e kolegjit, 

Qefsere Berisha            Emine Mustafa 

 

 


