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P.nr. 4455/18 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, me gjyqtarin e 
vetëm gjykues Lindita Jakupi , në çështjen penale, kundër të pandehurit B.B. për shkak të 
kryer veprën penale Mos raportimi apo raportimi i rreme i pasurisë, i te ardhurave, i 
dhuratave, i dobisë  tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, nga neni 437 par. 2 të  KPRK-
së, i akuzuar sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore në Prishtinë Departamenti i 
Përgjithshëm PP.II.nr. 125/18 te datës 08.10.2018, në shqyrtimin fillestar, të hapur, të 
mbajtur më date 13.11.2018, në të cilin ishin të pranishëm: prokurori i shtetit Bashkim Zeqaj, 
i pandehuri B.B., pas shqyrtimit fillestar, të njëjtën ditë, mori dhe publikisht shpalli këtë: 
 

 
A K T GJ Y K I M 

 
I pandehuri B. B., biri i F. dhe e ëma S. e gjinisë Sh., Data e lindjes..., Komuna D., ku 

edhe jeton, ka të  kryer shkollën e mesme, Fermer, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër 
personal ..., shqiptar  shtetas i Republikës së Kosovës. 

   
 ËSHTË   FAJTORË 

 
S e p s e: Në  cilësinë e Zyrtarit të  Lartë  Publike, ne pozitën e K K në Komunen G., i pandehuri 
B.B. ka vepruar në  kundërshtim me nenin 8 par. 1 të  Ligjit të  lartë  cekur, në  atë  mënyrë  që  
edhe pse ka qenë  i obliguar të  bëj deklarimin e pasurisë, të  ardhurave, të  dobisë  tjetër 
pasurore ose te detyrimeve financiare në  Agjencinë  kundër Korrupsionit në  Prishtinë  
(AKK), Deri me 31 mars 2018, për vitin paraprak, një  gjë  të  tillë  nuk e ka bërë- 
  
       -Me këtë ka kryer veprën penale Mos raportimi apo raportimi i rreme i pasurisë, i te 
ardhurave, i dhuratave, i dobisë  tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, nga neni 
437 par. 2 të  KPRK-së  
 
Prandaj  gjykata  në bazë të nenit të cekur më lart, neneve 7, 17, 41, 43, 50, 51, 52, 73 ,te KPRK 
si dhe nenit 248 e 365 te KPPK, i shqipton: 

 
DËNIM ME KUSHT DHE GJOBE 

 
Në shumë prej 200 (dyqind €), të cilin dënim i pandehuri B.B. obligohet që ta  paguajë 

brenda afatit prej l5 ditësh, por jo më gjatë se 3 muaj pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 
si dhe dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, i cili nuk do të ekzekutohet në afat 
prej 4 (katër) muajve, në qoftë se të pandehurit gjatë kësaj kohe nuk do të kryejnë  vepër të re 
penale. 
 

Obligohet i pandehuri që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale,  në emër 
të paushallit gjyqësor  të paguaj  shumën prej 50 (pesëdhjetë  €uro ) €,në afat prej l5 ditësh 
pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
A r s y e t i m i 

 
Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, me aktakuzën 

PP.II.nr. 125/18 te datës 08.10.2018, e ka akuzuar të pandehurin B.B. për shkak të kryerjes së 
veprës penale Mos raportimi apo raportimi i rreme i pasurisë, i te ardhurave, i dhuratave, i 
dobisë  tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, nga neni 437 par. 2 të  KPRK-së.   
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Në seancën e shqyrtimit fillestar, të datës 13.11.2018, pas leximit të aktakuzës nga 

prokurori i shtetit, i pandehuri B.B. deklaron se e pranon fajësinë për veprën penale për të 
cilën akuzohet. 

 
Gjykata pas pranimit të fajësisë  nga i pandehuri merr edhe mendimin e Prokurorit të 

Shtetit i cili deklaron se pajtohet me pranimin e fajësisë, e njëjta është bërë konform 
dispozitave ligjore, me vullnet dhe pa presion ne përputhje te plotë me provat te cilat i janë 
bashkangjitur lendes, andaj i propozon gjykatës qe te njëjtën ta pranoj. 

   
 Po ashtu, nga  shkresat e lëndës, gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit B.B. ekzistojnë të 
gjitha elementet e veprës kryer veprën penale Mos raportimi apo raportimi i rreme i pasurisë, 
i te ardhurave, i dhuratave, i dobisë  tjetër materiale ose i detyrimeve financiare, nga neni 437 
par. 2 të  KPRK-së, si dhe vërtetoi gjendjen faktike, të  përshkruar si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi, prandaj gjykata edhe e shpalli fajtorë të pandehurin, pasi që më parë gjeti se është 
penalisht përgjegjës. 
 
 Me rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata mori parasysh të 
gjitha rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, kështu që ndaj të pandehurit 
gjykata mori në konsideratë rrethanat lehtësuese si: pranimi e fajësisë, për here te pare ka 
filluar te punoj ne pozita te larta dhe ka qene i obliguar te deklaroj Pasurin ne Agjencinë e Anti 
korrupsionit, ndërsa gjykata si rrethanë rëndese nuk gjeti, prandaj të pandehurit i shqiptoi 
dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se dënimi i shqiptuar, i përgjigjet shkallës 
së rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale për të cilën edhe është shpallur fajtorë, si dhe 
shkallës së përgjegjësisë penale të të pandehurit, dhe se me dënimin e shqiptuar kundër tij, do 
të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41, të KPK. 

 
Në rastin konkret, gjykata ka marrë në konsideratë se rreziku penal dhe vlera e 

dëmshme e veprës penale ka qenë relativisht e vogël dhe vepra penale nuk ka rezultuar me 
dëme të konsiderueshme të vlerës së mbrojtur. 

 
 Obligohet i pandehuri që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale,  në emër 
të paushallit gjyqësor  të paguaj  shumën prej 50 (pesëdhjetë  €uro ) €,në afat prej l5 ditësh 
pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
 Vendimi mbi kërkesën pasurore-juridike u mur në bazë të nenit nenit 463 par.2. të KPP-së. 

Nga sa u tha më lart, dhe në bazë të nenit 365, të KPPK, u vendos si në dispozitiv të 
këtij aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM                                                                                                                                              

P.nr. 4455/18, të datës 13.11.2018. 
 

Zyrtarja Ligjore,                         Gjyqtari i vetëm gjykues, 
Kimete Mehmeti                                            Lindita Jakupi   
 
__________        ___________________ 
 
UDHËZIMI JURIDIK: 
Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda 
pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet 
përmes  kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


