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Numri i lëndës: 2019:102056 
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Numri i dokumentit:     00391600 

 

 

                                                                                                         PKR. nr. 33/2019 

                         NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Krimeve të Rënda- 

Gjyqtari Shaqir Zika, Kryetari i Trupit Gjykuese, me sekretaren juridike Bute Ramosaj, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit D.S.G.  nga  Gjakova,  për shkak të veprës penale  dhënie e 

ryshfetit nga neni 429 prg 1 te KPRK-se, sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda PP/I. nr. 41/19 të datës 28.05.2019, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar më datë 21.06.2019, në prezencën e  përfaqësuesit te  akuzës  Prokurorit  te  

Shtetit Ramiz  Buzhala, të akuzuarit D.G.se bashku me mbrojtësin e tij av. A.R., nga Gjakova i 

caktuar sipas autorizimit,   me dt.  24.06.2019  muar  dhe  shpalli publikisht,   ndërsa  me dt.  

03.07.2019 përpiloi  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari  D.G. , i biri S. dhe  ëma  S. e gjinisë Z., data e lindjes..., në  Gjakove,  ku 

dhe jeton, ka te kryer  shkollën  fillore,  i martuar  i ati i pese  fëmijëve, i gjendjes se  dobët 

ekonomike, numër personal  ..., Egjiptjan, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

 

                                                           ËSHTË FAJTOR 

 

Me dt.  13.04.2019,  ne  ora  03:30 min,  ne rrugën  magjistrale  Gjakovë- Prishtinë,  

pikërisht ne fshatin  Q. K- Gjakovë, ne  mënyrë  te  drejte për se drejtë  jep  dhuratë personit  

zyrtare   zyrtarit  policore  Sh.J.,  ne mënyrë  qe t e mos veproi ne pajtim me detyrat  e tij  

zyrtare  ne atë mënyrë qe i dëmtuari  si  zyrtar i  NJRKRR  gjate  ushtrimit te detyrës  zyrtare 

kishin ndalur  për kontroll  automjetin e markës  “ Golf “  me targa te  regjistrimit  ...,,  te cilin 

e drejtonte  P.D., te  cilin gjate  kontroll ës  i kishte kërkuar  patentë shoferin  dokumentet  e 

automjetit  dhe  kishte kërkuar  qe te behet  dhe alkool  testi  i cili pas matjes kishte  rezultuar  

1.41 promilë alkool,  dhe zyrtari   policor  deri sa  kishte  duke shënuar  tiketën  kundërvajtjes  
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për  vozitje  nen ndikim te  alkoolit  bashke udhëtari i tij  këtu  i pandehuri  D.G.  kishte  dalur 

nga  automjeti dhe ju  është drejtuar zyrtarit  policor me  fjalë “ fale  o burrë  kësiheri  se nuk 

behet  kiameti “  me pas  nga  xhepi nxjerr një kartëmonedhe ne  vlere prej  20€  e  cila  kishte  

rene ne  prehën  e oficerit  policore  Sh.J.,  me qellim qe te mos i shqiptohet   gjoba,  e  cila me 

pas  është konfiskuar  nga ana  e policisë.  

 

        -me çka  ka kryer veprën penale dhënie e ryshfetit  nga neni 429 prg 1 te KPRK-se. 

  Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 41, 49, 50, 51, 52 prg 1, 73, neni  429 prg 1  të 

KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, ia shqipton: 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 ( gjashtë ) muaj, e i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit në afatin prej 1 ( një) vit,  nuk 

kryen vepër tjetër penale. 

   Detyrohet i akuzuari që ti paguaj  ne emër te  paushallit  shumë prej  50,oo €,   dhe ne 

emër te  taksës së  kompensimit te  viktimat te krimit   shumen  prej  50,oo€,  në afatin prej15 

ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

  Konfiskohet  kartëmonedha  ne  apoen  prej 20€,  me  numër serik UD 3029215625 e 

cilat është objekt i kryerjes së kësaj vepre penale.  

 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur 

aktakuzën  PP/I. nr. 41/19 të datës 28.05.2019, kundër te  akuzuarit D.G. nga  Gjakove,  rruga  

“...“ nr. 3/A, për shkak të veprës penale dhënie e ryshfetit nga neni 429 prg 1 te KPRK-se. 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit fillestarë me dt.  21.06.2019,  ku prezent ka 

qenë përfaqësuesi i akuzës Prokurori i Shtetit Ramiz  Buzhala, i akuzuari D.G.si dhe mbrojtësi 

i tij av.A.R. nga Gjakova i caktuar sipas autorizimit.  

Pas leximit të aktakuzës në seancën e shqyrtimit  fillestar Gjykata është e bindur se këtu 

i  akuzuari  D.G. ka kuptuar aktakuzën, dhe i është dhënë mundësia që të  deklarohet  për 

pranimin ose mos pranimin e fajësisë.  

Me këtë rast Gjykata ka udhëzuar te akuzuarin për rëndësinë dhe pasojat e pranimit te  

fajësisë në kuptim të nënti  326 te  KPPK-së,  kështu që pas konsultimeve te bëra më të 

mbrojtësin  e tij i njëjti ka deklaruar  se është  plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e pranimit 

te  fajësisë dhe ka shtuar se ky deklarim paraqet  shprehjen e vullnetit te tij të lirë, pasi që është 

kryes i kësaj vepre penale andaj në tërësi ka pranuar  fajësinë  sipas të gjitha  pikave te  akuzës,  



 Numri i lëndës: 2019:102056 
 Datë: 03.07.2019 
 Numri i dokumentit: 00391600 
 

3 (5)  

   
2
0
1
9
:1
1
6
7
8
1

 

se pranimi i fajësisë është i mbështetur në provat të cilat i janë ofruar  Gjykatës në aktakuzë 

dhe atë, nga raporti  fillestar  i incidentit  te  oficerit  Sh.J.,  me  numër te rastit  2019- EA- 335,  

te dt. 13.04.2019,  vërtetimin  mbi  sekuestrimin e  përkohshme te  sendeve me numër te rastit  

2019- EA- 335, t e dt. 13. 04.2019, vërtetimin mbi konfiskimin e kartëmonedhës 1 x 20€ me 

numër serik  UD 3029215626,  si dhe   foto  dokumentacioni nga  vendi i ngjarjes,   dëshmitë  e 

dëshmitareve  P.D.,  Sh.J., dhe  F.B.,  si dhe  nga  mbrojtja e te  akuzuarit  D.G.   dhëne ne  

polici dhe ne Prokurori, si dhe provat tjera materiale qe janë në shkresat e  lëndës.  

Pas deklarimit të akuzuarit D.G.për pranimin e fajësisë Kryetari i Trupit Gjykuese  

kërkoi që mendimin e vet të jep Prokurori i  Shtetit.  

Prokurori  i Shtetit Ramiz  Buzhala  ka deklaruar se :  nuk e  kundërshton pranimin e  

fajësisë së te  akuzuarit D.G.  pasi qe  i njëjti  ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e  pranimit te  

fajësisë pranimi i fajësisë është bere me vete dije dhe vullnet te plote pas konsultimeve te 

mjaftueshme me mbrojtësin e tij, si dhe pranimi i fajësisë është mbështetur ne prova qe janë  

bashkangjitur  aktakuzës. Andaj  ka propozuar  Kryetarit te  Trupit Gjykuese qe te aprovoi 

pranimin e  fajësisë  dhe te akuzuarit ti shqiptoi dhe dënim plotësues  ti  konfiskohet  

kartëmonedha  ne shume prej  20€,  si objekt  i kryerjes se  veprës penale.  

Mbrojtësi i të  akuzuarit D.G.,  av. A.R. ,  deklaroi se: unë  si mbrojtës  te  pandehurit  i 

kam shpjeguar  për  favoret dhe pasojat e pranimit te  fajësisë dhe  i njëjti me  vullnet te plote   

pa presion ka  pranuar  fajësinë  duke theksuar  se  i njëjti natën kritike ka qene i dehur i kërkon 

falje Gjykatës  për veprimet e veta,  andaj ka propozuar  Kryetarit te Trupit Gjykuese, qe t e  

aprovoi pranimin e  fajësisë,  por  gjate  shqiptimit te  dënimit  Gjykata  te ketë parasysh  te 

gjitha  rrethanat  qe ndikojnë ne llojin dhe lartësinë e dënimit.  I mbrojturi im është mbajtës  i 

vetëm  i familjes  i ati i  5  fëmijëve, ka pranuar  fajësinë   dhe Gjykata  ti shqiptoi dënimin 

minimal me te cilin dot e  arrihet  qëllimi i dënimit.  

Ne  shqyrtimin  fillestar  dhe  publikë  te  mbajtur me dt.  21.06.2019,  Kryetari  i Trupit 

Gjykuese  pas  dëgjimit te  palëve  Prokurorinë e  shtetit dhe mbrojtësin  e te  akuzuarit  si dhe 

deklarimin e te  akuzuarit,  Gjykata ka fituar bindjen se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale që i vihen në barrë dhe është bindur se pranimin 

e fajësisë e ka bërë në bazë vullnetare, Gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë ka 

mbështetje në provat që i përmbanë aktakuza siç janë nga raporti  fillestar  i incidentit  te  

oficerit  Sh.J.,  me  numër te rastit  2019- EA- 335,  te dt. 13.04.2019,  vërtetimin  mbi  

sekuestrimin e  përkohshme te  sendeve me numër te rastit   2019- EA- 335, t e dt. 13. 04.2019, 

vërtetimin mbi konfiskimin e kartëmonedhës  1 x 20€  me  numër  serik  UD 3029215625   si 

dhe   foto  dokumentacioni nga  vendi i ngjarjes,   dëshmitë  e dëshmitareve  P.D.,  Sh.J.,  dhe  

F.B.,  si dhe  nga  mbrojtja e te  akuzuarit  D.G.   dhëne ne  polici dhe ne Prokurori, si dhe 

provat tjera materiale qe janë në shkresat e  lëndës, andaj Gjykata ka gjetur se janë përmbushur 

të gjitha kushtet ligjore nga neni 248 par. 4 të KPP-së, ka bërë pranimin e fajësisë së  nga i 

akuzuari dhe shqyrtimin e ka vazhduar me shqiptimin e dënimit.  

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, Gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në 
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llojin dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale, në mënyrën, 

kohën dhe vendin e përshkruar si në dispozitiv të Aktgjykimit nuk ka gjetur rrethana rënduese, 

ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarin, ka marr parasysh pranimin e fajësisë, pendimin e 

tij, sjelljen korrekte gjatë shqyrtimit fillestar, jodënushmëria e mëparshme të akuzuarit,  është 

mbajtës i vetëm i familjes, i ati i pese fëmijëve,  e të cilat rrethana lehtësuese ka ndikuar qe  

Gjykata  ti shqiptoi, dënimin e kushtëzuar dhe atë dënimi me burgim në kohëzgjatje prej 6 

(gjashte ) muaj , i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej 1 (një) vite, 

nuk kryen vepër tjetër penale, me bindjen e plotë se ky dënim është në harmoni me peshën e 

veprës penale, shkallën e përgjegjësisë së të akuzuarit dhe se Gjykata është e bindur se me 

dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 i KPRK-së. 

Vendimi mbi konfiskimin bankënotës në apoen prej 20 (njëzet)€, me numër serik  UD 

3029215625 është marrë bazuar në nenin  69 te  KPPK-se,  dhe  e njëjta   bankënota do të  

dorëzohet ne  Agjension  për administrimit e pasurisë së sekuestruar  ose te  konfiskuar  si 

Organ kompetent  për sekuestrimin e pasurisë së konfiskuar, e cila është  objekt i veprës penale 

pas  plotfuqishmërisë  se  aktgjykimit.  

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 

2, nën par. 2.6 të KPP-së, ndërsa  ne  lidhje me taksen  për  kompozimin e  viktimave te krimit 

është  vendosur ne baze te nenit  39  prg  3 nen prg  3.2  te  Ligjit  për  kompozimin e  

viktimave te krimit.  

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË,-Departamenti për Krime të Renda  

PKR. nr. 33/19 më date 03.07.2019 

 

 

 

Sekretarja juridike                                     Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 

  Bute Ramosaj                                                              Shaqir Zika  

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afet prej 

15 ditësh, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit  në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate.     
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