
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 
 

 

1 (9)  

   
2
0
1
9
:2
0
1
6
6
9

 

Numri i lëndës: 2019:201668 

Datë: 27.08.2020 

Numri i dokumentit:     01080594 

 

  PS.nr.37/19 

                                                

                                                       NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti Special, trupit gjykues në 

përbërje nga Shadije Gërguri si kryetare e trupit gjykues dhe gjyqtarëve  Valon Kurtaj dhe 

Valbona Musliu - selimaj anëtarë të trupit, procesmajtësin Arianit Mahmutaj,  në qështjën 

penale kundër të akuzuarëve: B.G., për shkak të veprës penale: Shpërlarje e parave nga neni 

308 të KPRK-së, lidhur me nenin 32 par.2 nën.par.2.1 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes 

së parave dhe financim të terrorizmit, B.G. dhe M.P. për shkak të veprës penale: Shpërlarje e 

parave në bashkëkryerje nga neni 308 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, lidhur me nenin 32 

par.2 nën.par.2.1 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financim të terrorizmit, 

B.G. dhe A.I. për shkak të veprës penale: Shpërlarje e parave në bashkëkryerje nga neni 308 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, lidhur me nenin 32 par.2 nën.par.2.1 të Ligjit për parandalimin 

e shpërlarjes së parave dhe financim të terrorizmit, sipas aktakuzës së Prokurorës Themelore në 

Prishtinë, Departamenti Special  PPS.nr.04/2017 të datës 12.09.2019,  pas mbajtes së seancës 

lidhur me marrëveshje për pranimin e fajësisë, në prezencën e Prokurorës së Prokurorisë 

Speciale: Habibe Salihi, të akuzuarti B.G. dhe mbrojtësit të tij av.F.L. i angazhuar sipas 

autorizimit, të akuzuarit A.I. dhe mbrojtësi i tij av. F.Q. me autorizim zavendësues për 

av.D.M., të akuzuarit M.P. dhe mbrojtësi i tij av.D.Z. i angazhuar sipas detyrës zyrtare, me 

datë: 23.06.2020, publikisht merr dhe shpallë:  

 

A K T GJ Y K I M 

Ndaj të akuzuarëve:  

 

B.G., me nofkën B. nga i ati B., e ëma H., e vajzërisë  K.,  i lindur me (data e lindjes...) në 

f.sh.”M.”, K-P., tani me vendbanim në P. në rr.N.Ll.”, nr... dhe në F.N. në H., rr.”O.” nr...,    i 

martuar, baba i dy fëmijëve,  ka të kryer shkollën e mesme, me profesion tregtar, pronar i 

biznesit ‘B...’ me materiale ndërtimore, me seli në P.,  i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. 

personal: ..., Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës. Zhvillohet procedura për veprën penale 

“Shmangie nga tatimi” 

A.I. me nofkën ‘A.’, nga i ati A., e ëma H. , e vajzërisë  K.,  i lindur me (data e lindjes...) në 

D., ku edhe tani jeton, lagjja “D.”, hyrja .. nr...,  ka të kryer shkollën e mesme, i punësuar si 

menaxher në qendrën tregtare A.M., në restorantin “D.”, i pa martuar,   i gjendjes së dobët 

ekonomike, me nr. personal: ..., Shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës. Më parë jo i 

gjykuar, dhe ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për ndonjë vepër tjetër penale.  
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M.P. nga i ati S., e ëma H., e vajzërisë A. ,  i lindur me (data e lindjes...) në f.sh.’L.”, K-P., ku 

dhe jeton, me profesion Jurist, i punësuar në kompani private ‘D..’, si jurist, me seli në 

Prishtinë, i  martuar, i gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal: ..., Shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës. Më parë jo i gjykuar, dhe ndaj tij nuk zhvillohet procedurë për ndonjë 

vepër tjetër penale.  

 

I akuzuari B.G. 

ËSHTË FAJTOR 

 

SEPSE: Gjate vitit 2012-2014, ne vazhdimësi , me qellim te fshehjes apo maskimit te natyrës, 

burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë se pasurisë se përfituar ne mënyre te 

kundërligjshme, me qellim qe kjo pasuri e kundërligjshme te duket si e ligjshme, parat ne 

shuma te mëdha te cilat i ka përfituar  nga shitblerja e duhanit  ne mënyre te kundërligjshme,   i 

ka deponuar dhe transferuar  ne firma ndërkombëtare ne atë mënyre qe nga llogaria e tij 

rrjedhëse individuale numër ...-RBKO, janë realizuar transaksione ne vlere prej 365,770.98 

euro, prej tyre janë deponuar 217,770.98 euro, ndërsa transaksionet dalëse  janë realizuar ne 

shumen prej  317,825.17 euro, ne atë mënyre qe i pandehuri B. , prej datës 06.04.2012 deri me 

datën 11.06.2013, ka  transferuar për transfer  ndërkombëtar për firmën “ M...”  së-efgbgraa, 

me përshkrimin për pagese malli shumen  prej  69,780.00 euro, ndërsa prej datës 17.06.2013 

deri me darën 27.04.2013, shuma prej 82,00.00 euro, e ka transferuar për firmën 

ndërkombëtare  “T...”i, si dhe me datën 20.06.2012, për firmën ndërkombëtare O..., ka  

transferuar shuma prej 12,000.00 euro,- 

 

-- me  këtë ka kryer veprën penale: Shpërlarje e parave nga neni 302 të KPRK-së, lidhur me 

nenin 56 par. 1 nënpar. 1.1 e 1.2 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financim 

të terrorizmit 

 

Të akuzuarit: B.G. dhe M.P.  

 

 JANË FAJTOR 

 

SEPSE: Ne bashkëveprim  gjate vitit 2012, me qellim te fshehjes apo maskimit te natyrës, 

burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë se pasurisë se  përfituar ne mënyre te 

kundërligjshme dhe me qellim qe kjo pasuri e kundërligjshme te duke e ligjshme , duke 

përfituar mjete materiale  ne shuma te mëdha te cilat i ka përfituar i pandehuri B.  ne mënyre te 

kundërligjshme , kane vepruar se bashku  ne atë mënyre qe fillimisht i pandehuri M.P., duke 

vepruar sipas sygjerimeve te te pandehurit B.G., ka hapure llogari individuale dhe ka deponuar 

shuma te ndryshme te mjeteve materiale te cilat ia kishte dhëne i pandehuri B.G., pastaj  këto 

mjete ne shumën prej 100,150.00 euro, ne periudhën kohore prej dt. 06.07.2012 deri me dt. 

24.10.2012 i kane transferuar nga Banka Komerciale T... në G., në biznesin “ M...“  , ndërsa, 

përmes xhirollogarisë të biznesit “ D.“ e hapur në bankën BPB me nr. ... me datën 10.07.2012 

kane deponuar shumën kesh prej 10,062.00 euro dhe me të njëjtën datë i kishte transferuar në 

G. në biznesin “ M...“- 

 

-me  këtë ne vazhdimësi  kane kryer veprën penale: Shpërlarje e parave në bashkëkryerje nga 

neni 302 lidhur me nenin 31 të KPRK lidhur nenin 56 par.1 nën.par.1.1 dhe 1.2 të Ligjit për 

parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financim të terrorizmit. 
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Të akuzuarit:  B.G.  dhe A.I.    

 

JANË FAJTOR 

 

SEPSE: Te pandehurit ne bashkëveprim gjate vitit 2012-2014 , me qellim te fshehjes apo 

maskimit te natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë se pasurisë se te 

përfituar ne mënyre te kundërligjshme dhe me qellim qe kjo pasuri e kundërligjshme te duke e 

ligjshme , duke përfituar mjete materiale te cilat i ka përfituar i pandehuri  B.  ne mënyre te 

kundërligjshme nga shitblerja e duhanit ne mënyre te kundërligjshme , kane vepruar ne atë 

mënyre qe, fillimisht i pandehuri A.I.,  duke vepruar sipas sugjerimeve te te pandehurit B.G., 

ka hapure llogari individuale dhe ka deponuar shuma te ndryshme te mjeteve materiale te cilat 

ia kishte dhëne i pandehuri B.G. dhe nga llogaria e vet llogari individuale  fillimisht  ka 

deponuar shuma te ndryshme te mjeteve materiale ne atë mënyre qe këto mjete i ka transferuar 

nga, në Bankën Komerciale R..., nga xhirollogaria nr .... për valutë euro, ndërsa xhirollogarinë 

me nr.: ... për valutë USD, dhe më pas parat e pranuar kesh  nga i pandehuri B. në vlerë prej 

529.851,50 euro, për periudhën kohore nga 24.10.2012  deri më 25.10.2013, i ka transferuar  

në M. në “ T...“, gjithashtu në periudhën kohore prej 05.11.2012 e deri më 16.06.2014,  në 

llogarinë personale ka deponuar vlerën prej 602.507,55 USD, ku me pas këto mjete po ashtu 

janë transferuar në M. dhe në G. në të njëjtat biznese në G. në firmën “M....”,- 

  

-me  këtë kane kryer veprën penale: Shpërlarje e parave në bashkëkryerje nga neni 302 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, lidhur me nenin 56 par.1, neni 1.1 dhe 1.2 të Ligjit për parandalimin 

e shpërlarjes së parave dhe financim të terrorizmit. 

Andaj gjykata, në kuptim të neneve: 2,3,4,7, 8, 9, 10,17, 21, 31, 38, 39,41,42, 43, 46, 

47,49,50,51,52,53,55,62, 69, 70,72,73,75,76,80, 92, të KPRK-së, dhe neneve 365, 366, 450 të 

KPPK-së lidhur me nenin 56 par.1, neni 1.1 dhe 1.2 të Ligjit për parandalimin e shpërlarrjës së 

parave dhe financimit të terrorizmit,  dhe nenit 39 par.1, nën.par 3.2 të Ligjit për kompensimin 

e viktimave, i shqipton dënimet si më poshtë:   

Të akuzuarit B.G. për veprën penale nga dispozitivi i I-rë:  Shpërlarje e parave nga neni 302 të 

KPRK-së, lidhur me nenin 56 par. 1 nënpar. 1.1 e 1.2 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së 

parave dhe financim të terrorizmit i përcakton: DENIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 

(një) viti, dhe DENIM ME GJOBË, në shumën prej 5.000 (pesëmijë)  euro.  

 

Për veprën penale nga dispozitivi i II-të: Shpërlarje e parave në bashkëkryerje nga neni 302 të 

KPRK-së, lidhur me nenin 56 par. 1 nënpar. 1.1 e 1.2 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes së 

parave dhe financim të terrorizmit, i përcakton: DENIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 

(një) vit dhe DENIM ME GJOBË, në shumën prej 5.000 (pesëmijë)  euro.  

 

Për veprën penale nga dispozitivi i III-të:  Shpërlarje e parave në bashkëkryerje nga neni 302 

të KPRK-së, lidhur me nenin 56 par. 1 nënpar. 1.1 e 1.2 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes 

së parave dhe financim të terrorizmit, i përcakton: DENIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 1 

(një) vit dhe DENIM ME GJOBË, në shumën prej 5.000 (pesëmijë)  euro.  

 

Të akuzuarit B.G., Konform nenit 80 par.2 të KPRK-së i shqipton DENIM UNIK ME 

BURGIM në kohëzgjatje prej 2 (Dy) vite, i cili dënim nuk do të ekezkuetohet, nese në 

periudhën kohore prej (3) viteve, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale si dhe DENIM UNIK 

ME GJOBË në shumën prej 15 (pesëmbëdhjet mijë) euro.  
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Në rast se dënimi me gjobë nuk mund të realizohet as me detyrim konform nenit 46 par.3  te 

KPPK-së, gjykata këtë denim me gjobë do ta zëvendësoi me denim burgu konform nenit 46 

par. 3 te KPPK-se, ashtu qe 20 € ( euro) , të denimit të shqiptuar llogaritet me një ditë burgim. 

Të akuzuarit: M.P. për veprën penale: Shpërlarje e parave në bashkëkryerje nga neni 302 

lidhur me nenin 31 të KPRK lidhur nenin 56 par.1 nën.par.1.1 të Ligjit për parandalimin e 

shpërlarjes së parave dhe financim të terrorizmit, i shqipton: DENIM ME BURGIM në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve, i cili denim nuk do të ezekutohet, nëse në periudhën kohore prej 

3 (tri) viteve, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, si dhe DENIM ME GJOBË në shumën prej 

5.000 (pesëmijë euro)  

Në rast se denimi me gjobë nuk mund të realizohet as me detyrim konform nenit 46 par.3  te 

KPPK-së, gjykata këtë denim me gjobë do ta zëvendësoi me denim burgu konform nenit 46 

par. 3 te KPPK-se, ashtu qe 20 € ( euro) , të denimit të shqiptuar llogaritet me një ditë burgim. 

Të akuzuarit A.I. për veprën penale: Shpërlarje e parave në bashkëkryerje nga neni 302 lidhur 

me nenin 31 të KPRK lidhur nenin 56 par.1 nën.par.1.1 të Ligjit për parandalimin e shpërlarjes 

së parave dhe financim të terrorizmit i shqipton DENIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 2 

(dy) viteve, i cili denim nuk do të ezekutohet, nëse në piudhën kohore prej 3 (tri) viteve, nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale, si dhe DENIM ME GJOBË në shumën prej 5.000 (pesëmijë 

euro).  

Në rast se denimi me gjobë nuk mund të realizohet as me detyrim konform nenit 46 par.3  te 

KPPK-së, gjykata këtë denim me gjobë do ta zavendësoi me denim burgu konform nenit 46 

par. 3 te KPPK-se, ashtu qe 20 € ( euro) , të denimit të shqiptuar llogaritet me një ditë burgim. 

Konform nenit 92 par.1 të KPRK-së ndaj të akuzuarit: 

KONFISKOHET DOBIA PASURORE E KRIJUAR ME VEPËR PENALE  

1) B.G., urdhërohet që të paguaj, (i konfiskohet) në emër të dobisë pasurore shuma prej 

100.000 (njëqind mijë eurove), në emër të përfitimit për kryerjen e veprës penale të përshkruar 

në pikën e I-rë të dispozitivit të aktgjykimit.  

2). Të akuzuarit: B.G. dhe M.P. urdhërohen që të paguajnë në mënyrë solidare, (ju konfiskohet) 

në emër të dobisë pasurore shuma prej 100.000 (njëqind mijë eurove), në emër të përfitimit për 

kryerjen e veprës penale të përshkruar në pikën e II-të të dispozitivit të aktgjykimit. 

3). Të akuzuarit B.G. dhe A.I. urdhërohen që të paguajnë në mënyrë solidare, (ju konfiskohet) 

në emër të dobisë pasurore shuma prej 150.000 (njëqind pesëdhjet mijë eurove), në emër të 

përfitimit për kryerjen e veprës penale të përshkruar në pikën e III-të të dispozitivit të 

aktgjykimit. 

Obligohen të akuzuarit që pagesat t’i bëjnë në afat prej 6 (gjashtë) muajve dhe ne qoftëse nuk e 

bëjnë pagesën në këtë afat të caktuar, derimi i kushtëzuar, do të zavendësohet me denim me 

burgim.  
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MBI SHPENZIMET E PROCEDURËS PENALE DHE PAUSHALLIN GJYQËSOR 

 Të akuzuart B.G., M.P. dhe A.I. obligohen të paguajnë shpenzimet e procedurës penale sipas 

llogarisë të kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën prej nga 

100 € (njëqind) Euro scili veç e veç, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi. 

 

Konform nenit 39 par.3 në.par.3.2 të ligjit për kompenzim të viktimave obligohen të akuzuarit 

që në emër të kompensimit të paguajnë secili veç e veç nga 50 euro, në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi. 

 

  

Arsyetimi 

Prokuroria  Speciale  në Prishtinë  ka ngritur aktakuzë  PPS..nr.04/2017 të dt:12.09.2019   me 

të cilen e  ka akuzuar  të akuzuarit  B.G.  për shkak të vepres penale  shpërlarja e parave  nga 

neni 308  të KPRK-së  lidhur me nenin 32 parg2 nenparg2.1  Ligjit për prandalimin  e 

shpërlarjes  së parave dhe finnacimin  e terrorizmit, B.G. dhe M.P. për shkak të vepres penale 

shpërlarjae pararve ne bashkekryerje nga  neni 308 lidhur me nenin 31 të KPRK-së lidhur me 

nenin  32 parg.2 nenparg2.1 të ligjit  për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e 

terrorizmit, B. G.  dhe A.I. për shkak  të vepres penale shperlarja e parave në bashkëkryerje  

nga neni 308 lidhur me nenin 31 e lidhur me nenin 32  parg2 nenparg2.1 të Ligjit për 

parandalimin  e shpërlarjes së parave  dhe finanacimin e terrorizmit  .  

 Lidhur  me ketë çështje  penale, Gjykata  me dt.23.02.020 e ka caktuar seancën e shqyrtimit  

për marrveshjen  mbi pranimin  e fajsisë,  ne të cilën  seancë është aprovuar  marrveshja për 

pranimin e fajsisë  e lidhur në mes të mbrojtësve të të akuzuarve B.G.  av. F.L.  te akuzuarit 

A.I. av. F.Q. dhe të akuzuarit M.P. av. D.Z..  

Ne senacen  gjyqësore  kryetarja e trupit gjukues  paraprakisht ka kerkuar nga prokurorja që ta 

bënë sqarimin e marrveshjes për pranimin e fajsisë, sepse në bazë të  marrveshjes për pranimin 

e fajsisë dhe rekomandimin nga ana PPS, marrëveshja në fjalë ka të bejë vetëm   me një 

rekomandim për denimin e kushtëzuar, dy vite  burgim  në verifikim  prej   tre vite  dhe denimi 

me gjobë, e poashtu edhe kompenzimin e dëmit të shkaktuar  me përfitimin e  veprave penale 

edhe për dy të akuzuar tjerë  e për ketë asrsye  ka qenë I nevojshem edhe  sqarimi se si ka 

ardhur   deri të përfundimi   dhe  vendosja për denimin e kushtëzuar duke marr parasysh se i 

akuzuari B.G.  akuzohet per tri vepra penale të shpërlarjes së parave. 

 Prokurorja  Speciale  Habibe Salihi ka thekësuar  se marrveshja  për pranimin e fajsisë  është 

arritur ne mes prokurorisë dhe palëve – të akuzuarve dhe avokatëve të tyre dhe është ashty siq 

është e pershkruar dhe dorëzuar ne formen e shkruar ne marrëveshjen  në fjalë  , ndersa sa I 

përket  dënimit  unik  meqenëse  bëhet fjal  për denimin e kushtëzuar  me pajtimin e palëve 

mbetët kompetence  e Gjykatës që të benë bashkimin  e denimit  dhe ti shqipton dënimin unik, 

denimin e kushtezuar si dhe denimin unik  me gjobë.  

Mbrojtësi  të të akuzuarit B.G. av.F.L., ka thekësuar se është i pajtimit me marrveshjen e 

pranimit të fajsisë  duke propozuar që e njejta si e tillë të aprovohet e sa I përket çështjes së 

dënimit ka propozuar  që bashkimi i denimeve të mos e tejkalon  rekomandimin e marrëveshjes 

me denimin e kushtëzuar. I akuzuari B.G.  e ka përkrahë deklarimin e mbrojtësit të  tij, duke 

propozuar  gjykatës që kja marrveshja e pranimit të fajsisë të aprovohet .   
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Mbrojtësi i të akuzuarit A.I. av. F.Q. ka thekësuar dhe pajtohet me marrveshjen për pranimin e 

fajsisë dhe i ka propozuar gjykatës që e njejta si e tillë  të aprovohet. I akuzuari A.I.  pajtohet  

me deklarimin e mbrojtësit dhe i propozon gjykatës që marveshja për pranimin e fajsisë të 

aprovohet.  

Mbrojtësi i të akuzuarit M.P. av. D.Z.  ka theksuar se pajtohet me marrëveshjen e pranimit të 

fajësisë e arritur ne prokurori duke propozuar që e njejta të aprovohet. I akuzuari M.P. e 

përkrahe fjalët e  mbrojtësit duke theksuar dhe propozuar gjykatës që e njëjta marrëveshje si e 

tillë të aprovohet .  

Para se të  vendoset  për marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë  kryetarja e trypit gjykues edhe 

njëherë ka kërkuar nga prokurorja Habibe Salihi sqarimin e konfiskimit të dobisë pasurore si 

rezultat i përfitimit nga kryerja e veprave  penale.  Sa i përket të akuzuarit B.G. prokurojja  ka  

deklaruar  se është arritë marrëveshja  mes palëve  që I akuzuari B.G. për piken 1 të aktakuzës 

ta paguaj në emër të denimit plotësues  si rezultat i përfitimit  nga kryerja e veprës penale 

shumen  prej 100.000 ( njiqind mijë )euro, ndersa për piken  2 të aktakuzës i  akuzuari B.G. 

dhe I akuzuari M.P. do të paguaj ne menyrë solidare  shumen prej 100. 000  ( njiqind mijë ) 

euro  që I bjen 50.000 (pesdhjetë mijë) euro i paguan i akuzuari B.G. dhe 50.000 ( pesdhejtë 

mijë ) euro tjera i paguan i akuzuari M.P.. Për piken 3  të aktakuzës që ka të bëjë  me të 

akuzuarin B.G. dhe të akuzuarin A.I.  është arritë marrëveshja që shuma prej 150.000 (njiqinde 

pesdhjetë mijë) euro të paguhet në menyre solidare qe I bjen që I akuzuari B.G.  mi pague 

75.000 ( shtadhejtëepesëmijë ) euro, ndersa i akuzuari A.I. ta paguaj shumen prej 75.000 

(shtadhjetë e pesë mijë) euro Poashtu  të akuzuarit  për secilen pikë të aktakuzës duhet ta 

paguaj edhe denimin me gjobë prej nga 5.000 (pese mijë) euro.  

Meqenëse  gjykata e ka  aprovuar marrveshjen per pranimin e fajsisë  pasi që është bindur 

paraprakisht se të akuzuarit  marrveshejn për pranimin e fajsisë I kanë nënshkruar pasi që i 

kanë kuptuar natyren dhe pasojen të fajit   për kryerjen  e veprave penale , pranimi është bërë 

vullnetarisht dhe pas konsultave të mjaftueshme me mbrojtesit dhe ne prezencen e tyre, 

pranimi i fajit mbështetet  në faktet e çështjes  që përmban aktakuza . në materjalin e 

prezentuar nga prokurorija special, dhe aktakuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose 

gabime faktike. Kjo marrëveshje e pranimit të fajësisë është vendosë në dosjën e lëndës në 

fjalë.  

Gjykata  vlerësoi  se janë përmbushur të gjitha  kushtet ligjore  nga neni 248 të KPPKsë , që tq 

aprovohet marrëveshjet e të akuzuarve për pranimin e fajsisë për kryerjen e veprave penale 

ashtu siç  janë precizuar nga ana e Prokurores dhe të njejtat i ka aprovuar, duke mos 

administruar asnji prove lidhur me vërtetësinë e gjendjes faktike .   

Andaj bazuar ne një gjendje të tillë të pa kontestuar të fakteve , gjykata vërtetoi se në  veprimet 

e të akuzuarit B.G. manifestohen elmentet e vepres penale shpërlarja e parave  nga neni 302 të 

KPRK-së  lidhur me nenin 56 parg1 nënparg1.1 e 1.2 të ligjit për prandalimin e shpërlarjes  së 

parave dhe financimin  e terrorizmit   

Ne veprimet e të akuzuarve B.G. dhe M.P. manifestohen   elementet  e vepres  penale 

shpërlarja e pararve  ne bashkekruerje nga  neni 302 lidhur me  nenin 31 të KPRK-së e lidhur 

me nenin 56 parg1 nënparg 1.1dhe 1.2  të ligjit për prandalimin e shpërlarjes së parave dhe 

financimin e terrorizmit.  
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Ne veprimet e të akuzuarve B.G. dhe A.I. manifestohen elementet e vepres penale shpërlarja e 

parave  në bashkëkryerje  në bazë të nenit 302 lidhur me nenin 31 të KPRK-së e lidhur me 

nenin 56 parg.1 nënparg1.1 dhe 1.2 tëtë ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe 

financimin e terrorizmit.  

Sa i përket  llojit dhe lartësisë së denimit  gjykata  e ka aprovuar  dënimin e propozuar si  në 

marrëveshje për pranimin e fajsisë pasi që ne seancen  gjyqësorë prokurorja  ka  dhënë 

sqarimin e duhur  për rrjedhjen e procedures së negocimit dhe  arritjes së lidhjes së marrveshjes 

së pranimit të fajsisë, duke propozuar gjykates që  vet zyrtarisht ta bënë edhe bashkimin e 

denimit sa i përket të akuzuarit B.G.  me të cilin propozim janë pajtuar edhe të gjitha palet në 

procedurë, gjegjësisht  të akuzuarit edhe mbrojtësit e tyre .  

Pas shqyrtimit të marrveshjes me shkrim per pranimin e fajsisë edhe elaborimin e marveshjes 

nga ana e prokurores speciale si dhe të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre  gjykata  duke e 

aplikuar  nenin 3 që ka të bëjë  me zbatimin   e ligjit më të favorëshëm për  të akuzuarit I ka 

akuzuar  për vepren penale shpërlarja e parave  nga neni 302 të KPRK-së duke e aplikuar  

dispozitat  ligjore  sipas nenit 56 që kanë të bëjnë me veprat  penale e pastrimit të parave  sipas 

paragrafit 1  nenparg 1.2të ligjit për prandalimin e pastrimit  të parave dhe financimin e 

terrorizmit,  sepse të akuzuarit kanë ditur  se pasuria e caktuar buron nga  shitëblerja e duhanit 

në mënyren e kunderligjshme dhe me aplikimin e dispozitave ligjore për zbutjen e denimit I ka 

gjykuar  ashty siq është përshkruar  në aktgjykim,  e bindur se  edhe me kete denim do të 

arrihet qëllimi I denimit .  

Fillimisht për të akuzuarin B.G.  për vepren penale të përshkruar nen piken I të aktakuzes e ka 

denuar  për vepren penale sipas  nenit 302 të KPRK-së  lidhur me nenin 56 parg 1 nënparg 1.2  

ligjit për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe  financimin e terrorizmit  duke ja përcaktuar   

denimimin me burg në kohëzgjatje prej  nji viti si dhe denimin me gjobe në shumen prej 5.000 

( pesëmijë ) euro .  

Per vepren penale  nga dispozitivi i II  e aktakuzes e ka denuar  për vepren penale sipas  nenit 

302 të KPRK-së  lidhur me nenin 56 parg 1 nënparg 1.2  ligjit për parandalimin e shpërlarjes së 

parave dhe  financimin e terrorizmit  duke ja përcaktuar   denimimin me burg në kohëzgjatje 

prej nji viti si dhe denimin me gjobe në shumen prej 5.000 ( pesëmijë) euro.  

Për  vepren penale  nga  dispozitivi  I  III  të aktakuzës  e ka denuar për vepren penale  të 

shpërlarjes së parave  nga neni 302 të KPRK-së lidhur me  nenin 56 parg 1  nënparg 1.2  ligjit 

për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit  duka ja përcaktuar denim 

me burg  në  kohëzgjatje prej nji viti  dhe  denim me gjobë  në shumen prej 5.000 ( pesmijë ) 

euro .  

Duke aplikuar dispozitat ligjore për bashkimin e denimeve konform nenit 80 parg2 të KPRK-së 

të akuzuarit B.G.  ia ka shqiptuar  denimi unik me  burgim  ne kohëzgjatje prej 2 ( dy ) vite, I 

cili denim  nuk do të ekzekutohet  nese  ne periudhen kohore prej 3 ( tre ) viteve  nuk kryen 

ndonji veper tjeter penale  si dhe denim unik  me gjobe ne shumen prej 15.000 ( pesumdhjetë  

mijë )  EURO .  

Ne rast  se denimi  me gjobë nuk   mund të realizohet  as me detyrim  konform  nenit 46 parg 3 

të KPPK-së , gjykata këtë denim  me gjobë do të zavendesoi me denim  burgu  ashty që 20 

(njizet)euro  të denimit të shqiptuar llogaritet  me një ditë burgim .  
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Për të akuzuarin M.P. per piken II  të aktakuzes  e ka denuar për veprën penale  shperlarja e 

parave  ne bashkëkryerje  nga   neni  302   lidhur me nenin 31  të KPRK-së e lidhur me nenin 

56 parg 1  nënparg 1.1 dhe 1.2 të  ligjit për parandalimin  e shpërlarjes së parave  dhe 

financimin e terrorizmit  duke ja shqiptuar  denim  me burgim ne kohëzgjatje prej 2 (dy) vite  I 

cili denim  nuk do të ekzekutohet  nese  në periudhën  kohore prej 3 [tre ] viteve  nuk  kryen 

ndonji veper  tjeter penale  si dhe  denimi   me gjobe ne shumen prej  5.000 (pesmi) euro .  

Në rast  se  denimi  me gjobe nuk  mund të realizohet as me detyrim   konform  nenit 46 parg.3 

të KPPK-së  gjykata këtë denim me gjobë do të zavendesoi me denim  burgu  ashty që  gjdo 20 

(njizet) euro  të denimit të shqiptuar  llogaritet  me  nji ditë  burgim .   

Për të akuzurin A.I.  për  piken III  të  aktakuzës   e ka denuar  për  vepren penale  shpërlarja e 

parave  në bashkëkryerje nga neni 302  lidhur me nenin 31 të KPRK-së e lidhur me nenin 56 

parg 1  nqnparg 1.1 dhe 1.2  të  ligjit për prandalimin e shpërlarjes së parave  dhe financimin e 

terrorizmit  duke ja shqiptuar  denim me burgim ne kohezgjatje prej 2 ( dy )  i cili  denim  nuk 

do të ekzekutohet nese  ne periudhen   kohore prej 3 [tre] viteve  nuk kryen  ndonji veper  tjeter 

penale si dhe denim  me gjobe  ne shume  prej 5.000 (pesmijë) euro .   

Në rast  se  denimi  me gjobe nuk  mund të realizohet as me detyrim   konform  nenit 46 parg.3 

të KPPK-së  gjykata këtë denim me gjobë do të zavendesoi me denim  burgu  ashty që  gjdo 20 

( njizet ) euro  të denimit të shqiptuar  llogaritet  me  nji ditë  burgim    

Gjykata  poashtu   ndaj  të akuzuarve  B.G., M.P. dhe  A.I.  konform  nenit 92 parg 1 të KPRK-

së ka vendosë dhe është konfiskuar  dobia pasurore e krijuar  me veprat  penale  , ashty që  të 

akuzuarin B.G. e ka urdheruar  qe të paguaj   ne emer  të dobisë pasurore  shumen prej 100.000 

( njiqind mijë ) euro  dhe  at   ne emër të përfitimit  për kryerjen  e vepres penale të përshkruar  

ne piken I të aktgjykimit  

Të akuzuarit B.G. dhe M.P.  i ka urdheruar që në mënyre solidare  ta paguajnë  shumen prej 

100.000 ( njiqin mijë ) euro,  çka  do të thotë prej nga 50.000 ( pesëdhjetë mijë ) euro secili  ta 

paguaj  në ëmër të përfitimit  për kryerjen  e vepres penale  të  përshkruar  në piken II të 

aktgjykimit .  

 Të akuzuarit B.G. dhe A.I.  I ka urdhëruar  qe të paguaj  në menyre  solidare shumen prej 

150.000 (njiqind e pesdhjetë mijë ) euro  çka do të thot  prej nga  75.000 (shtadhjetë e pesë 

mijë ) euro  secili duhet të paguaj në emer te përfitimit për kryerjen  e vepres penale të 

përshkruar  ne piken III të dispozitivit të aktgjykimit .  

Gjykata  të akuzuarit I ka obliguar që këto  pagesat ti bejne  në afat prej 6 ( gjashtë )  muajve  

dhe ne qoftëse nuk  e kryen pagesen ne këtë afat të caktuar  denimi I kushtëzuar do të 

zavendesohet  me denimin me burg, ndersa   urdhri për pagesat  e shenuara si më lart janë 

obligim për secilin të akuzuar dhe nuk pengon ekzekutimin e të njejtit.  

Gjykata është e bindur  se  denimi i shqiptuar ndaj  të akuzuarve  është në harmoni me peshën e 

veprave penale  dhe rezikshmerinë  shoqërore  të sajë  kështu  që me këto denime për të 

akuzuarit B.G., M.P. dhe A.I. si  dhe kompenzimin e pagesave të lartëshenuar, gjykata ka 

gjetur se më keto dënime  do të arrihet  qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPPK-së .   

Vendimi me të cilin gjykata i ka obliguar të akuzuarit të   paguaj  në emër   ne shpenzimet e 

procedures penale dhe paushallin gjyqësorë,  është marrë  ne bazë të nenit  450 parg2 pika 2.6 

të KPPK-së, duke marë parasysh kohëzgjatjen e procedurës penale si dhe gjendjen pasurore të  
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të akuzuarve,  ndersa vendimi me të cilen i ka  obliguar  të akuzuarit  për pagesë  per 

kompensim te viktimave gjykata e ka marë  në bazë te nenin 39 parg 3 nenparg 3.2 te Ligjit per 

kompensimin e viktimave . 

 Vendimi  për konfiskimin e dobisë pasurore e krijuar me veprat penale  është marrë  në bazë të 

nenit 92 parg.1 të KPRK-së.  

 Nga të cekuart e mësipër u vendos  sin ë dispozitivin e këtij aktgjykimi .   

GJYKATA  THEMELORE NË PRISHTINË 

DEPARTAMENTI SPECIAL 

PS.nr.37/19, dt: 23.06.2020                                                                

         Zyrtari ligjor                                                             Kryetarja e trupit gjykues, 

      Arianit Mahmutaj                                                                       Gjyqtarja  

                                                                                                    Shadije  Gërguri    

 

Kjo  marrveshje për pranimin e fajsisë e ka formen e prerë, meqenëse në marrveshjen me 

shkrim te akuzuarit dhe mbrojtësit  e tyre , por edhe vet prokurorja speciale,  kanë heqë 

dore nga e  drejta për  ushtrimin e ankeses ne aktgjykim  dhe për këtë arsye nuk lejohet 

ushtrimi i ankeses.  

 

 


