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NË EMËR TË POPULLIT 

   

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEGA 

NË SHTËRPCË, Depa-rtamenti i përgjithshëm - Divizioni 

Penal, si gjykatë penale e shkallës së parë, gjyqtari Adem 

Shabani, me asistentin Muedin Rexhepi, në çështjen penale 

ndaj S.M. nga Shtërpca, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.220-4/14 të 

dt.05.02.2014, 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 KPRK-së, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, 

në  prani të përfaqësuesit të akuzës - prokurorit të shtetit 

Ismet Rrahmani, të akuzuarit S.M. dhe përfaqësuesit të 

AKK-së Avni Rexhepi, me dt.13.10.2016 solli dhe 

publikisht komunikoi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari S.M. nga Shtëpca, data e lindjes....,, nga i 

ati R. dhe e ëma S., e gjinisë N., serb, shtetas i Republikës 

së Kosovës, ka të kryer fakultetin ekonomik, i martuar, 



baba i katër fëmijëve, deputet në Pralamentin e Republikës 

së Kosovës mbrohet në liri. 

 

Në bazë të nenit 363 par 1 nënpar.1.1 të KPPRK-së 

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Se gjatë vitit 2013 në Shtërpcë, në cilësinë e zyrtarit të 

lartë publik-Deputet i Kuvenditt të Republikës së Kosovës 

nuk ka bërë deklarimin e pasurisë  edhe pse ka qenë i 

obliguar në bazë të ligjit mbi deklarimin e pasurisë 04/L-82 

në atë mënyrë që në formularin për deklarimin e pasurisë e 

paraqitur gjatë vitit 2013 në AKK nuk i ka paraqitur saktë 

të hyrat e tij vjetore ku i njeti si të hyrat e tij të siguruara 

nga Kuvendi i Kosovës ka paraqitur shumën prej 15.576,00 

€uro, ndërsa sipas raportit të përgjithshëm të të hyrave të 

deputetëve të siguruar nga Sekretariati i Kuvendit të 

Kosovës të hyrat e tij janë në shumë prej 27.076,06 €uro. 

 

            - me këto veprime do të kryente veprën penale 

mosraprtimi 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 KPRK-së. 

  

Përshkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga 

aktakuza në shqyrtimin gjyqësor në mungesë të provave. 

 

Shpenzimet e procedures penale bien në barrë të 

mjeteve buxhetore të gjykatës. 



 

 

A r s y e t i m 

  

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën 

PP/II.nr.220-4/14 të dt. 05.02.2014 e ka akuzuar S.M. nga 

Shtërpca, për veprën penale mosraprtimi 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 

KPRK-së. 

 

Gjyqtari i kësaj çështje penale konstaton se për këtë 

çështje Gjykata Themelore në ferizaj-dega në Shtërpcë ka 

mbajtë shqyrtimin gjyqësor me dt.21.10.2015 ku ka nxjerrë 

aktgjykimin lirues P.nr.15/2014 dhe Prokuroria Themelore 

në Ferizaj në afatin ligjor ka paraqitur ankesë kundër 

aktgjykimit të përmendur. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur lidhur me 

ankesën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj me 

dt.09.09.2016 ka sjellë aktvendim me të cilin ka anuluar 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj-dega në 

Shtërpcë dhe çështjen e ka kthyer në rigjykim. 

  

Gjykata duke proceduar në këtë çështje penale në 

rigjykim ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor  me dt.13.10.2016 

në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit Ismet 

Rrahmani, i akuzuari S.M. dhe përfaqësuesi i AKK-së Avni 

Rexhepi. 

 



Në shqyrtimin gjyqësor në rigjykim të mbajtur me 

dt.13.10.2016 prokurori i shtetit Ismet Rrahmani ka 

theksuar se pas shqyrtimit në rigjykim të kësaj çështje 

penale nga provat e administruara e posaçrishtë duke pas 

parasysh aktvendimin e Gjykatës së Apelit sipas të cilit 

aktvendim është kërkuar që gjykata të vlerësoj disa nga 

pretendimet në aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 

Ferizaj-dega në Shtërpcë, nga provat-dëshmija e dhnë nga 

ana e të akuzuarit e poashtu edhe nga dëshmija e 

dëshmitarit-përfaqësuesit të AKK-së nuk është vërtetuar se 

i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën është 

ngarkuar, ndërsa pretendimet sipas aktvendimit të Gjykatës 

së Apelit ku është kërkuar të vërtetohet se i akuzuari a ka 

qenë në dijeni për paraqitjen e formularit dhe lëshimet të 

cilat janë konstatuar në atë formular, kjo nuk është 

vërtetuar në seancën gjyqësore të rigjykimit e poashtu nuk 

është vërtetuar se këtë veprim i akuzuari e ka bërë me 

qëllim si dhe gjithashtu nuk është vërtetuar fakti se të 

akuzuarit i është tërhequr vërejtja për mangësitë në 

formular , andaj nga të gjitha këto të vërtetuara në seancën 

gjyqësore të rigjykimit nuk është vërtetuar gjendja faktike 

sikurse në dispozitiv të aktakuzës dhe për këtë prokuroria 

heqë dorë nga ndjekja penale ndaj të akuzuarit duke i 

propozuar gjykatës që të sjellë aktgjykim refuzues.  

Pasi prokurori i shtetit është tërhequr nga aktakuza 

kundër të të akuzuarit S.M. nga Shtërpca, përshkak të 

veprës penale mosraprtimi 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 KPRK-së, 

gjyqtari i kësaj çështje penale duke u mbështetur në nenin 

363 par.1 nënpar.1.1 të KPPRK-së ka sjellë aktgjykim 

refuzues. 

 

      Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është 

marrë konform nen.454 par.1. të KPPRK-së. 

          Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEGA NË 

SHTËRPCË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr.105/2016 i dt.13.10.2016 

     Asistenti                                  

Gjyqtari 

Muedin Rexhepi                                    

Adem Shabani 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar  

ankesa në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 


