
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
 

 

1 (9)  

   
2
0
1
8
:0
5
9
4
0
0
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Numri i dokumentit:     00326518 

 

                                                                                           PKR.nr. 50/2018 
NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda 

gjyqtari Shaqir Zika, Kryetari i Trupit Gjykues dhe Gjyqtareve Mentor Bajraktari dhe Nikollë 

Komani, anëtare te trupit gjykues, me pjesëmarrjen procesmbajtëses Bute Ramosaj, në lëndën 

penale kundër të akuzuarit I.H., K- Malishevë, për  shkak veprës penale, marrja e ryshfetit nga 

neni  428 para 1 te KPRK-se, i akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Themelore ne Gjakove-

Departamenti i Krimeve te Rënda, PP/I.nr.52/2018,  pas  mbajtjes se  seancës se shqyrtimin 

gjyqësorë  më datën 01.04.2019, 23.04.2019 me pjesëmarrjen e Prokurorit te Shtetit te PTH  ne 

Gjakovë Ali  Uka, i akuzuari  I.H.  dhe  mbrojtësin i tij  av. E.K.,  me dt.  26.04.2019,  

publikisht shpalli  ndërsa  me dt. 23.05.2019   përpiluar  ketë : 

 

        A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari: I.H., data e lindjes...,  K- Malisheve,  nga i ati Q. dhe ëma Sh., e lindura 

K., i martuar, i ati dy fëmijëve, i  gjendjes së mesme  ekonomike, ka te kryer  fakultetin  

filozofisë, Shqiptar, Shtetas i R. së Kosovës. 

 

        ËSHTË FAJTOR 
  

Për shkak së: 

 

Se  me dt. 02.05.2018, i pandehuri I.H.  Drejtor  ne SHML  “ H.B. “  ne Malishevë,  ne 

cilësinë e personit zyrtar  ka kërkuar  ryshfet  ne  shume prej  1.500€,  nga G.K. menaxher  i 

restoranti  “B.-2”  ne  Malishevë,  për te  organizuar  mbrëmjen e maturës  te viti  2018 te  

maturantet te shkollës  se tij ne ketë  restorant  ashtu qe oferta reale për një karrige ka qene 11 

€,  i pandehuri ka kërkuar  nga  menaxheri qe te ngris  çmimin  për 13€, për  përfitim  personal, 

ashtu qe  diferenca prej  2€  për një person te merr për vete, e qe  një gjë  e tillë është  provuar 

ne baze te masave te  fshehta te  vëzhgimi ne video- dhe audio ne vende publike dhe private 

monitorim i fshehte i bisedave ne vende publike te kryera nga ana e  policisë e  ne baze te  një 

urdhërese t e  lëshuar nga ana e Gjykatës Themelore ne Gjakove PN.KR.nr. 11/2018, te dt.  

25.04.2018.  
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- këso dore ka kryer vepër penale  marrja e ryshfetit nga neni 428 parag.1  te 

KPRK-se. 

 

   

Andaj Gjykata me aplikimin e neneve 4, 6.17, 41, 42, 43, 73, 83 dhe  nenit 428 par.1,  

te KPRK-së  dhe neneve 359 par. 2,  te KPPK-se,  të akuzuarit  ja   shqipton:  

 

 

 

           DENIMI ME  BURGIM  DHE  DENIM ME  GJOBE    

 

 

Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 ( tete ) muajve,  i  cili  dënim  i  akuzuari  

do te  mbaje  pasi qe  ky  aktgjykim te   behet  i formës së prere,  dhe  dënim me gjobe  ne 

shume  prej  1.000 ( një mije ) €,   i cili dënim  do te  paguhet ne afat  prej 15 ditëve,  nga  dita  

e  plotfuqishmërisë  se këtij aktgjykimi,  nëse  i  akuzuari  nuk  dëshiron dhe nuk mund te  

paguaj dënimin me gjobe  atëherë  Gjykata  te  akuzuarit  ja zëvendëson dënimi me  gjobe  me 

dënimi  me burgim ne  kohëzgjatje  prej 50 ( pesëdhjetë )  ditëve,  ne te cilën do te  llogaritet  

çdo dite te kaluar ne  burg  kah  20€,   

 

I akuzuari I.H. obligohet që ti paguaj  shpenzimet  e  paushallit gjyqësorë shumen prej 

100( një qind )€,   si dhe  ne emër  te  fondit te  viktimave  shumen prej  50 €, të gjitha këto ne 

afate prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

                          

                           A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë,-Departamenti  për  Krime te Rënda,  ka ngritur 

aktakuzën PP/I nr. 52/2018 dt. 24.09.2018,  kundër te akuzuarit  I.Q.H, K- Malishevë,  për 

shkake të veprës penale  marrja e ryshfetit nga neni 428 para 1 te KPRK-se.  

 

I akuzuari I.H. ne seancën e shqyrtimit fillestar si dhe ne seancën e shqyrtimit kryesor 

është deklaruar i pa fajshëm për vepër penale qe  i vihet ne barrë  sipas  aktakuzës.  

 

Ne  shqyrtimin  gjyqësore  dhe  publik te mbajtur me dt  23.04.2019,  përfaqësuesi  i  

akuzës  Prokurori  i Shtetit  Ali Uka  ne fjalën e  tij  përfundimtare  ka deklaruar se  nga  provat 

e administruara dhe atë raporti i hetueses policore nga Njësiti i hetimeve te   Krimeve  

Ekonomike dhe  Korrupsionit ne Gjakove, V.V. me numër  2018-GE-200, i dt. 30.07.2018, 

raporti  i oficerit  policore G.K.  me numër te  njëjtë te dt.  24.04.2018,  nga  masat  e fshehte  

teknike te  vëzhgimit te hetimit  e përpiluar  nga  hetuesja  policore V.V. e dt. 04.05.2018, nga 

memorandumi zyrtare i dt.  12.07.2018, nga formulari mbi pranimin dorëzimin e materialeve i 

përpiluar  nga hetuesja  policore V.V. e dt. 12.06.2018, nga  raporti  i përpiluar nga  hetuesja  

policore  V.V. ne  baze te  kërkesës  së  Gjykatës  te dt.  06.03.2019, e qe  e njëjta  ka  përpiluar  

raport me dt. 18.03.2019,  nga dëshmia e dëshmitarit  -  te dëmtuarit  G.K.t e dhëne tek 

Prokurori i Çështjes, po ashtu edhe ne seancën e shqyrtimit  gjyqësor nga shiqimi i CD-ve  ne  

seancën e  shqyrtimit  gjyqësore  mbi  masat  e  fshehta  te urdhëruar nga Gjyqtari i Procedurës 

Paraprake   PN.Kr. nr.11/2018,  te dt.  25.04.2018,  dhe atë  masë  së  fshehte  teknike te  

hetimit  vëzhgimit  përgjimit te  telekomunikimeve  përfshire  teksteve  dhe mesazheve  tjera  

elektronike  vëzhgimi ne  video- dhe  audio ne  vende  publike dhe private monitorimi i fshehte  
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i bisedave ne vende publike dhe  private,  simulimi i veprës penale te  korrupsionit,  ne tërësi  

është  arritur  qe te provohet  se këtu  i  akuzuari I.H.  ka kryer  veprën penale te marrjes se  

ryshfetit nga neni  428  prg  1  te  KPRK-se, e kjo është vërtetuar  nga dëshmia e  dëshmitarit  - 

te dëmtuarit  deklaratës  se tij te dhënë ne  prokurori dhe ne seancën e  shqyrtimit  gjyqësore ku 

ka deklaruar se   nuk  i kujtohet data  kur  ai ka bere bisede me  drejtorin e  shkollës  I.H., 

mirëpo   1.500€,  nuk  i ka kërkuar drejte për se  drejti  por ka  kërkuar ne  kuadër te  huazimit  

dhe  përket ka pasur dyshime  se  nuk  po  i kërkon   për hua  por  po mi kërkon  për  ryshfet. 

Kane qen tre oferta dhe atë me çmime 11€, 12€ dhe 13€, është marrë menyja   përkatësisht  

çmimi prej 11€,  dhe  gjate  masës  së  fshehte  bisedës ne veturë  kane qene  vetëm 400€  te 

cilat  i  kam  afruar  por i  akuzuari  nuk mi  ka marrë  me ka thëne  se  bej hall  tjetër kund. Ka 

deklaruar se është e vërtete se i akuzuari ka kërkuar 2€   bakshish  ne emër  te  çmimit prej  13€  

ashtu qe  çmimi për një person te  jete prej 11€.  

 

Andaj ka deklaruar se mbetet ne tërësi pranë  aktakuzës dhe  kualifikimit  juridike te 

dhënë ne te,  dhe se ne tërësi  u  vërtetuar  se ne veprimet  e te  akuzuarit  I.H.  qëndrojnë te 

gjitha  elementet  e veprës penale te marrjes  se  ryshfetit nga neni  428  prg  1  te  KPRK-se,  

ashtu qe  i ka propozuar  Gjykatës  qe  i  akuzuari te  shpallet  fajtore për vepër penale te kryer  

te  gjykohet sipas  ligjit  dhe  obligohet qe te paguaj  shpenzimet  e procedurës penale.  

 

I  dëmtuari  G.K.  ne fjalën e  tij  përfundimtare ka deklaruar : se  ndaj te  akuzuarit nuk 

i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe nuk ka parashtruar kërkesën  pasurore  juridike.  

 

Gjykata ka zbatuar  procedurën e  provave,  ka marrë ne pyetje  ne cilësinë  e  

dëshmitarit  te  dëmtuarin  G.H.K.  i cili ka deklaruar  se :  është  Polic  ne   Stacioni  Policore 

ne  Rahovec,  dhe  si   pune  sekondarë  e  ushtron  edhe  detyrën  e  menaxherit  “ B.2”  ne  

Malisheve,  qe është  prone  e vëllait te tij  F.K.. 

 

Me  dt.  16.04.2018,  këtu  i pandehuri  I.H.  ka telefonuar  nga  numri i  tij  i telefonit  

...,,  ka kërkuar  qe te  takohet  dhe  i njëjti te njëjtën dite  ka ardhur ne restorant  rreth orës  

14:00,  dhe  i njëjti  fillimisht ka kërkuar  qe te beje  marrëveshje   te  bisedoi me mua qe  ti  

sjelle ne restorant  nxënësit- maturantet  e  shkollës  ku është  Drejtor dhe  ka  kërkuar  hua,  

përkatësisht te  beje  një ndere  te  ja  gjeje  1.500€. I  kam  thëne  se  për  momentin  nuk  i 

kam  këto te  holla  por  do te  mundohem me ti gjete. Mirëpo  unë  kam pasur  dyshim se  nuk  

po  mi kërkon  hua  por po mi kërkon ryshfet.  Kemi biseduar  rreth  ofertës  për organizimin e  

mbrëmjes  se  maturës  dhe  oferta ka qene  çmimi  i tre  lloje meny, meny  prej  11€, 12€,  dhe  

13€  kjo ka qene  oferta prej  restoranti. Dhe  ka thënë qe  nëse  pranoi  ofertën prej  13€,  e  

dua një  bakshish e  çmimi  real ka qene 11€, dhe  diferencën prej 2€  ka kërkuar  bakshish. Po  

ashtu me ka  premtuar  qe  deri sa është  gjallë  ka me  i  pru nxënësit  ne  restorantin  time e  

kjo ka qene  me  qellim qe te me bind  mua. Pas ofertës te  parashtruar nga restoranti  

komisioni  i shkollës  me përbërje  prej  3  anëtareve i ka  dorëzuar  te  hollat  për  shërbimin e 

kryer, dhe  se me  këtë tender  kam  aplikuar  vetëm  unë. Oferta  jonë ka  qene  me  tre meny  

të  ushqimit  11€, 12€,  dhe  13€.  Dhe  ka  përzgjedhur meny prej  11€, ndërsa  pagesa   te  

behet  për meny prej  13€. Pas kësaj  bisede  me kane thirr  nga   policia  ne  Prishtinë  dhe  nga  

unë  kane kërkuar  qe te bashkëpunoi me zyrtare  policore ne Gjakove  dhe  sigurisht  njeri prej  

neve kemi qene te përgjuar  dhe  unë kam qene  i obliguar  qe te beje  raport  zyrtar  për ketë. 

Pas kësaj kam kontaktuar me zyrtar policor ne Gjakove i kam përpiluar  raportin  zyrtar  dhe  

nga ana  e  prokurorisë është kërkuar  qe  te lëshohet masa  e fshehtë dhe  e  njëjta  masë  është  

zbatuar  nga  policia  e  Gjakovës  dhe  nga  këta  zyrtar kam kërkuar  shumën  prej  1.500€,  

mirëpo këta mi kane dhëne  vetëm  400€  dhe  me  kane  thënë  se  drejtori ti japi vetëm  400€,  

parat kane qen te  policisë  dhe këto para  i kam pranuar nga  oficerja  policore  V.V. Gjate  
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zbatimit te  masës  së  fshehtë  kane  qene  dy vetura  zyrtare  6-7  zyrtare   policore te cilët  

kane  qene ne parkingun e  restoranti  “ B.2” dhe kam pasur  pajisje te përgjimit qe mi kane  

dhënë  zyrtaret  policor. I akuzuari me  automjet te tij  ne  parkingun  e restoranit  dhe  tani  mi 

ka kërkuar  1.000€,   duke me thëne  se  i  duhen  për regjistrim    te veturës  dhe  duke me 

thëne  se këto janë  huazim  dhe  do ti  ktheje.  Gjate   përgjimit  kur kam  hyre ne veturë  i 

njëjti  ka thëne  se  a   mos mi bane  ato,  e unë  i kam thëne  se  i kam  vetëm  400€  qe  i  mora  

rrogë,  e  ai   nuk  mi ka marrë  duke  me thëne  se  i bëje  hall  tjetër kund.  

 

 Gjykata ka  bere   shiqimin ne urdhëresën   e kësaj  Gjykate  PN.Kr.nr. 11/2018  te dt.  

25.04.2018,  e  cila  urdhërese  është  lëshuar ne  baze te kërkesës  së  Prokurorit te  shtetit dhe 

atë  urdhërese për  masat e fshehtë teknike te vëzhgimit dhe hetimit – përgjimin e 

telekomunikimeve përfshire  teksteve  mesazheve tjera  elektronike  vëzhgimi ne  video  dhe  

audio ne vend  publike dhe private  monitorimi  i fshehtë  i bisedave ne vende publike dhe  

privat dhe  simulimi i vepre penale te  korrupsionit,  e cila masë  është   zbatuar nga  ana e  

zyrtare  policore  dhe janë  siguruar,  janë  siguruar  CD-et, rreth  zbatimit te kësaj  mase,  e  

cila provë  është  administruar  gjate  seancës  se  shqyrtimit  gjyqësor dhe  nga  lëshimi i CD-

se,  e dt.  02.05.2018,  ku  e njëjta është  zbatuar  ku  dëgjohet  biseda ne mes  te pandehurit  

I.H.,  dhe  te dëmtuarit  zyrtarit   policore  G.K.  dhe  I.H.  i thotë  “ a  mos  mi bane  qato “  

dhe  i dëmtuarit  G. i thotë “ pat njoni me mi pru por smi pruni veç 400€  i  kam  qysh  e  mora  

rrogën “   po   ashtu dëgjohet  biseda  ku  i pandehuri  i thotë   G.“  nëse  del me drejtorin e  

Drejtorisë së Arsimit  mos me përmend emrin mu se  këqyr  se  edhe  ata te lypin najë sen” e a 

tij G. i  përgjigjet “  kam  me  u  shky  unë më përpara “    po  ashtu  i pandehuri  i premton  

dëshmitarit  - te  dëmtuarit   duke  i thënë  “   sa  e  jam  gjallë  unë nxënësit  kam me  ti  pru  ti 

veç rri  mirë”. Andaj  nga  përmbajtja  e  bisedës  e cila është realizuar ne mase te  fshehtë   

shifet kjart   se këtu  i   akuzuari  qe  i thotë  dëshmitarit  - te dëmtuarit  a  mi bane  qato   është  

fjala  për te  holla qe  i ka kërkuar që ne  fillim te  takimit, qe është bere  ne  restorantin  “ B. 

2”.   Mirëpo  pasi  dëshmitari  nuk ka pasur te holla te  mjaftueshme duke  ja  ofruar  vetëm  

400€  qe  i ka  marrë prej  rrogës  ky  nuk ja merr  po  ashtu  nga  përmbajtja  e  bisedës  qe  i 

thotë  i  akuzuarit te dëmtuarit  se nëse  del me  Drejtorin e  Drejtorisë së Arsimit  mos me 

përmend  emrin mua,  se këqyrë  edhe  ata  ndoshta te lypin diçka  si dhe premtimin e  tij sa  te 

jam  gjallë  unë  nxënësit  kam me  ti pru veç te tij,  veç tij rri  mirë nga  kjo  përmbajtje  e  

bisedës  si dhe deklarimit te dëshmitarit - te dëmtuarit  se  me menaxherin i  cili ka  deklaruar 

se  drejtori  këtu i akuzuari I.H. ka ardhur ne restorantin e  tij  ka kërkuar  qe te beje 

marrëveshje  qe  me  çmimin real  për një karrige  ka  qene 11€  e  ai ka kërkuar q e  çmimi te  

bëhet  13€  këtë  diference  prej  2 €  ti merr për vete  duke  kërkuar   bakshish  diferencë në 

ketë  çmim.  

 

 Gjykata ka bere leximin e  provave materiale  ka lexuar  raportin e  hetuese  policore 

V.V.  nga Njësia për hetimeve  dhe  krimeve  korrupsionit ne  Gjakovë, me  nr. 2018-GE-200  

te dt. 30.07.2018,  ka bërë  leximin e   raportit te   oficerit  policore  G.K.  te dt.  24.04.2108,  

ka bere   leximin e  informimit  për  zbatimin e  masës  se  fshehte  teknike te  hetimit  dhe  

vëzhgimit  i përpiluar nga hetuesja  policore  V.V., me numër te reference 06-1-

02/GJK/48/2018, te dt.  04.05.2018,  ka bere  leximin e memorandumit zyrtare me numër 

referues 06/2-04/131/2018  te dt. 12.07.2018,  ka  bere  leximin e formularin mbi pranim 

dorëzimin e materialit  i përpiluar nga hetuesja  policore V.V. nga Njësitit  i hetimeve t e dt. 

12.06.2018,   ka bere  leximin  e  raportit te përpiluar  nga zyrtarja policore V.V.  ne baze te 

kërkesë  se  Gjykatës te dt.  06.03.2019,   i cili   raport   është  përpiluar me dt.  18.03.2019.  

 

 I   akuzuari  I.H.   ne  mbrojtje  te vete  ka  deklaruar  se:  është  Drejtor  ne  SHML  “  

H.B.  “ ne Malisheve ,   dhe  këtë detyre  e  ushtron qe  5  vite,    dhe se  detyra  e  tij është 
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menaxhimi  i shkollës  dhe kryerja  e detyrave   te cilat  janë te përcaktuar  me  kontratë . Ka  

deklaruar  se është e vërtete  se  me dt.   16.04.2018  rreth orës   11:00/h, ka  telefonuar  ne  

numër  te  telefonit  ...,,  ne restorant  “ B.2”,  dhe  ka lëne  takim me menaxherin   e këtij 

restorant  G.K.. Biseda   ka  qene spontane rreth organizimit te mbrëmjes se maturës,  dhe  ka  

mohuar  se  menaxherit G.K.  i ka kërkuar  ryshfet  1.500€.  Është  e vërtete  qe  me dt.   

02.05.2018 rreth orës  18:00, ne  parkingun e  restoranti  “ B.2 “ ka qene  me  automjetin e  tij 

dhe është  takuar me menaxherin ne  automjet  dhe se ne  automjet nuk ka  biseduar ne lidhje 

me ofertën   dhe se  biseda ka qene  rreth  organizimit te  mbrëmjes  se  maturës  dhe se  janë 

marrë vesh  për kushtet  e  sigurisë  dhe   cilësisë së ushqimit   dhe mbarëvajtjes  se  rendit ne 

restorant, ndërsa  rreth ofertës   çmimit te  ofertës  për këtë ka qene kompetente komisioni 

përkatës pranë  shkolle  e  që përbehej prej  3  profesorëve  dhe 6 nxënësve prej  këshillit te 

nxënësve.  Ka mohuar se  ka kërkuar  ryshfet  menaxherit  ne  shume prej  1.500€  e  ne te   

kundërtën  nëse  nuk pranon këto  kushte  qe   mbrëmjen e  maturës  do te   organizoi  ne  

restorantin  “ E.P.“ ne  Rahovec. Ka  deklaruar  se  është   zhvilluar procedura e  tenderimit  

dhe  është bërë  hapja  e ofertave nga ana  e  komisionit te  shkollës  ku ne këto vendime  nuk 

ka marrur pjesë   kjo procedurë është   zhvilluar nga  komisioni  përkatës ndërsa unë me 

menaxherin e  restoranit kam biseduar rreth  mbarëvajtjes  se   mbrëmjes s e  maturës  kushtet  

sigurisë,   cilësinë  e  ushqimit.  

 

 Ne  pyetje  te parashtruara   nga Kryetari  i Trupit Gjykuese  se  a ngelin pranë  

deklaratës  te dhënë ne  Polici me dt.  25.07.2018   dhe  deklaratës  te dhënë ne  Prokurori me 

dt.  21.09.2018,  ka deklaruar  se   ngel pranë  atyre  deklaratave  dhe   ka shtuar  se   ka lenë  

takime  me drejtorin  sipas  thirrjes se  tij me dt.   02.05.2018,  ku  menaxheri me  ka   pritur ne  

oborrin e  restorant  dhe  ai ka hyje ne  automjetin  tim dhe   i njëjti nuk ka ditur  qe ka qene  

duke  u përgjuar   i njëjti  i ka  kontestuar   thëniet  e   te  dëmtuarit  - dëshmitarit   duke  

mohuar  se  ka kërkuar  hua  ndaj te dëmtuarit   apo bakshish  dhe s e këtu  i  dëmtuari ka  

dashur te   korruptoi  mirëpo  ky  nuk ka pranuar, por  ne  automjet  ka biseduar  vetëm   rreth 

kushteve  te  sigurisë  dhe mbarëvajtjeve te   organizimit te  mbrëmjes se  maturës ndërsa  sa  i 

përket   çmimit   gjegjësisht ofertave te parashtruara   g nga menaxheri  kjo ka qene  

kompetence  e  komisionit   dhe   e  konsideron veten   te  pa  fajshëm.  Dhe  i ka propozuar  

Gjykatës  qe te  lirohet nga  akuza.  

 

 Mbrojtësi i te  akuzuarit I.H.  av. E.K. ne  fjalën e tij  përfundimtare  ka  deklaruar :  se  

me  asnjë provë  nuk është  vërtetuar  se  i mbrojturi  i im  I.H., ka kryer veprën  penale  te 

marrjes se  ryshfetit nga neni  428 prg 1  te  KPRK-se,  pasi qe  një dyshim  i tille   deri me tani  

nuk është  vërtetuar me asnjë prove  reale dhe te besueshme.  Mbrojtja konsideron se  

dispozitivi  i akuzës është  i pa kjarte dhe ne kundërshtim me vete veten  përkundër faktit  se  

aktakuza sqaron veprime  inkriminuese  te mbrojturit te tij  dhe  dispozitivi  i  akuzës  është i pa 

kjart  dhe  mjafte  konfuz   dhe se  aktakuza  nuk është  hartuar  komform  dispozitave  ligjore 

te nënti  241  prg 1  nen prg  1.7  te  KPPK-se,  meqenëse  aktakuza mbështet vetëm me një 

provë  dëshmi e dëshmitarit  - te dëmtuarit  G.K.. Mbrojtja  konsideron se  aktakuze  i  mungon 

dyshimi i bazuar mire  dhe se  pa dyshim te   bazuar  nuk  mund te ngritët  as  aktakuza  dhe  

Prokurori  i shtetit  përkundër  detyrimit  ligjore  nuk ka patur  parasysh  provat  fajësuese  dhe  

shfajësues  ndaj te mbrojturit  tim.  Ne  rastin  konkret nuk  janë   plotësuar elementet  e  veprës  

penale  për te   cilën  akuzohet  i mbrojturi  im dhe  atë  elemente  te natyrës  subjektive  dhe  

objektive, kështu qe  ne  rastin  konkrete  mungon  elementi  subjektiv  sepse  nuk  ka  

ekzistuar  qëllimi i të mbrojturit  tim  te  kryej veprën penale  qe  është  objekt  i  akuzës.  Për  

kundër   faktit  qe ne këtë rast është  zbatuar  masa  e fshehtë  teknike t e  vëzhgimit  dhe 

hetimit ne  video  ne vend  publike dhe  përkundër  insistimit te  dëshmitarit G.K.  i mbrojturi  

im  nuk është  korruptuar  këtu dëgjohet  shume mire  kur G.K.  i ofron  shumen prej  400€,  e  
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i mbrojturi  im  i thotë  te  lutem  mos  u ligë,  pra  refuzon tentimin  për tu korruptuar. Andaj  

ne këtë  rast  mungon element  objektiv  i kësaj vepre penale  sepse  i njëjti  e refuzon  ofertën e  

dëshmitarit  - te dëmtuarit   për tu  korruptuar  duke i  thënë  mos  u lig.  

 

 Në këtë  drejtim  mbi  bazën e rrethanave  faktike  Prokurori  i shtetit  ne këtë aktakuze  

ndaj te mbrojturit tim nuk ka arritur  qe ti vërtetoi  elementet  qenësore te  kësaj vepre penale,  

dashjen dhe qëllimin e kryerjes  se  veprës penale. Dhe se  kjo vepër penale  mund te  kryhet 

me dashje  direkt  ose  eventuale  e  qe ne rastin  konkret  këto  elemente  mungojnë. Nga se  ne 

veprimet  e te  mbrojturit tim  nuk ka ekzistuar  qëllimi për te kryer veprën penale  siç 

pretendon aktakuza  edhe  për kundër  zbatimit te masës së fshehtë  i mbrojturi im nuk  është  

korruptuar. 

 

  Prokurori i shtetit aktakuzën e mbështet ekskluzivisht  ne dëshminë e  dëshmitarit  

G.K.  i cili  fillimisht  deklaron se  kinse  i mbrojturi im i ka kërkuar  bakshish nëse  e ngrit  

çmimin për  një  karrige  prej  11€  deri  13€,  ose  po te njëjtën dëshmi  te  dhënë ne  Prokurori  

deklaron se  i mbrojturi im  i ka kërkuar  ryshfete dhe  se  çmimi për  karrige ishte caktuar për 

11€. Ky dëshmitar  gjate dëshmisë se tij ne shqyrtimin gjyqësore  ishte  jo  real,  jo bindes  dhe  

mjafte  kontradiktor  kështu qe ne  dëshminë e tij deklaron se  kinse mi ka kërkuar  1.500€ hua,  

për te shkruar me tutje  se me duke  mi ka kërkuar  1.000€ hua,  por  kam pasur dyshim se nuk  

po  mi kërkon hua  por  ryshfet.  

 

  Po  ashtu  mbrojtja  vlerëson se  deri sa  procedura  deri te  simulimi i veprës penale  te  

korrupsionit ishte  bere me pajtim me dispozitat ligjore  zbatimi i saj ne praktik  ditën kritik, 

nuk  ishte bere ne pajtim me dispozitat ligjore nga  se  dëshmitari ishte konfiz ne dëshminë e tij  

lidhur me parat q e i kishte ne  xhep  e qe  do te  përdoreshin për simulimin e korrupsionit  

sepse  ne  CD-ne  e ingjizuar  shifet dhe  dëgjohet   duke  thëne te  mbrojturit tim  se  i kam  

400€ te  pagës  së tij, e ne  anën  tjetër  gjate   dëshmisë  se  tij verbale ne shqyrtim gjyqësor 

dëshmon se  kinse 440€  i paska dhëne  zyrtarja  policore  V.V.,  por  kinse  i paska thëne  qe te 

mbrojturit  tim ti  jep  vetëm  400€  ne  emër te  simulimit te  korrupsionit.  

 

 Se  dëshmia  e  dëshmitarit  është  jo reale  dhe jo bindëse  dhe  jo  e besueshme,  

dëshmohet  edhe me faktin se  gjate  tere  këtyre kinse  kërkesave  te  mbrojturit  tim  nuk ka 

qene  askush  por vetëm dëshmitarit dhe  i mbrojturi  im, prandaj  deri  sa  kjo dëshmi  nuk u 

mbështet  edhe  me ndonjë prove  tjetër  verbale  apo materiale  andaj  kjo dëshmi e këtij 

dëshmitari nuk  duhet  kushtuar   vëmendje  dhe te njëjtën  te mos  i besoi. Andaj ne  kuptim te 

nënti  262  prg  2  te  KPPK-se,  me një provë te tillë  i mbrojturi im nuk  mund te  shpallet  

fajtor.  

 

  Nga te  cekura  si me larte  Gjykatës i ka propozuar  qe  te  mbrojturit tim  ne mungese  

te provave  dhe ne pajtim me  nenin 367  prg  1 nen prg  1.3  te  KPPK-se ,  i  njëjti te lirohet 

nga  akuza.  

 

 

 

 Pas  mbajtjes  se  shqyrtimeve  gjyqësore  dhe  administrimit te  provave  si dhe  

vlerësimit te  tyre  një nga një  dhe  ne lidhshmëri me provat tjera,  komform nënti  361   te  

KPPK-se   Trupi Gjykues ka vërtetuar këtë  gjendje  faktike: 

 

-Është vërtetuar  se këtu  i  akuzuari I.H. person  zyrtar  - Drejtor  i  SHML-se , “ H.B.“ 

ne Malisheve, me dashje  dhe me qellim të  përvetësimi  te  kundërligjshëm për vete ka tentuar  
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qe te kryej vepër penale te marrjes se ryshfetit  nga neni  428  prg 1 e KPPK-se, e  kjo është  

vërtetuar nga  dëshmia  e dëshmitarit  - te dëmtuarit  G.K.   i cili  pas  ftese  nga  eproret  e tij 

ka   përpiluar  raport  zyrtar  nga  se  këtu  i  akuzuari  kanë qene ne përgjim   dhe   dëshmitari -  

i dëmtuari  G.K. ka përpiluar  raport  policor  ku ka cekur se  është  pjesëtar  i  policisë së 

Kosovës,  Njëkohësisht  edhe  menaxher  i restorant  “ B.2 “  ne  Malisheve, prone e  vëllai te 

tij  F.K., dhe më date   16.04.2018,  rreth orës  11:00/h, ne  telefonin e  restorant  ...,   e ka 

kontaktuar  këtu  i  akuzuari  I.H.  Drejtori  i Gjimnazit  “  H.B. “ ne Malisheve,  duke i kërkuar  

takim.  Po te njëjtën dite  rreth orës  14:00/h,  i njëjti ka ardhur ne restorant  dhe  e  ka 

informuar  se  me  12  maj  do te mbahet mbrëmja  e maturës  për  gjeneratën  2017- 2018. 

Duke  përzgjedhur  restorantin tonë  mirëpo sipas tij  duhet  te merremi  vesh  njëherë  e 

përgjithmonë  me  kuptim  qe  çdo vite  do ti  sjelle maturant ne  restorantin e tij  deri sa  ai 

është drejtor  i kësaj shkolle, e ka pranuar  bisedën  dhe  ai nga  menaxheri ka kërkuar  “  mu ke 

me mi dhëne  1.500€  për ti  sjellë maturante këtu  për ndryshe i  qova  ne  Rahovec   në  E. P.  

sepse  pronari  i atij  restorant po  mi jep  1.500€”.  Dhe  pas kësaj  ka bashkëpunuar  me 

Drejtorinë  e  Përgjithshme te  Policisë  Njësiti për Hetimeve dhe  Krime  Ekonomike ne 

Gjakove,  ku nga  Prokuroria  është kërkuar  qe nga  Gjykata  te  kërkoi  lëshimin  e  masës se  

fshehtë  teknike te  vëzhgimit t e hetimit dhe  vëzhgimit   e cila masë  është lëshuar  me dt.  

25.04.2018,  dhe  e  njëjta   masë është zbatuar  me dt.  02.05.2018,   dhe  atë masa  e  

vëzhgimit me video dhe  audio  ne vende  publike dhe private  monitorimi  i  fshehtë ne vende  

publike dhe private si dhe  simulim  i veprës penale te  korrupsionit ndaj te  pandehurit I.H., 

dhe  nga kjo masë  është vërtetuar  gjegjësisht është siguruar  inqizimi  i cili është  administruar  

gjate  shqyrtimit  gjyqësor   dhe  dëgjohet  biseda  ku  i pandehuri  I.H. i thotë  te dëmtuarit  

G.K.  “  a mos mi bane  qato” ,  aty  G.  i thotë  “ pat  njoni me  mi pru veç  400€   i kam  qysh 

e  mora  rrogën “ po  ashtu i  pandehuri I.   i thotë  G.  “ nëse  del me  Drejtorin  e Drejtorisë së 

Arsimit  mos me përmend  emrin  mua  se  kqyr se ndoshta edhe  ata te lypin najsen “ e aty  G.  

përgjigjet  “ ka me  u shky  unë përpara “,  po ashtu  i pandehuri  i premton  G.  “  se  sa te jam  

gjalle  unë  nxënësit  kam me ti pru  te ti veç ti  rri mirë “ . Andaj nga   kjo mase  e fshehtë  si  

dhe  nga  deklarata  e të dëmtuarit  G.K. te dhënë ne  polici  me  dt. 30.08.2018,   si dhe  

deklaratën  e dhëne ne  Prokurori me dt. 19.09.2018,  si  dhe  deklaratën e dhënë ne Gjykatë ne 

seancën e  shqyrtimit  gjyqësor me d t.  06.03.2019,   i cili  ka  konfirmuar  se këtu i  akuzuari  

se  i ka kërkuar  bakshish  2 €  për  karrige, e  cila   deklarate  për  trupin gjykuese ka qene  

bindëse  dhe  kjart  e kjo me se  mire është te  kuptohet nga  shiqimi i  CD-se,  gjate  zbatimit te  

masës së fshehte,  ku janë  vërtetuar pretendimet e  dëshmitarit  - te dëmtuarit.  

 

Sipas   bindjes se  gjykatës  deklarata  e të  akuzuarit I.H. e dhëne  gjate  shqyrtimit  

gjyqësor  ne  kuptim te  mbrojtjes është tërësisht e  orientuar  ne  drejtim te  ikjes   nga  

përgjegjësia  dhe s e  tezen e  mbrojtjes  i  akuzuari ne shqyrtimin gjyqësore e  ka bazuar ne  

pretendimin  se  krejt  çka ka deklaruar ne  fazën e me hershme ne  polici dhe  prokurori ka 

ngelur pranë  atyre  deklaratave  mirëpo  gjate shqyrtimit  gjyqësor  ka ndryshuar  deklarimi i 

tij  duke  ikur  përgjegjësisë penale.  

 

Gjykata  ka  hedhur poshtë mbrojtjen e te  akuzuarit  i cili  ka mohuar  veprimet  

inkriminuese  siç  akuzohet ne aktakuzë nga  se  mbrojtja  e tij  është ne  kundërshtim me 

provat e  administruara sidomos  me  deklarimin e  dëshmitarit  - te dëmtuarit  G.K. i cili ne 

mënyrë te kjart dhe  bindëse e ka shpjeguar  rrjedhën  se si është zhvilluar ngjarja si e ka thirrur  

i  akuzuari ne telefon  ka kërkuar  takim  ka biseduar  rreth ofertës  për organizimin e mbrëmjes 

se maturës  ka kërkuar nga i njëjti si ka  kërkuar   ryshfete ne  shume prej  1.500€   për  sjelljen 

e maturanteve ne  restorantin e tij,  dhe pas saj është thirr nga eproret e tij ne Prishtinë dhe  i 

është kërkuar  qe te bashkëpunoi me  policin  është  zbatuar  masa e  fshehte me çrast janë  

siguruar bisedat e bëra ne mes  tij dhe drejtorit ne te cilin takim është  zhvilluar ne  veturën e  te  
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akuzuarit ne  parkingun e  restoranit  “B.2”  dhe nga  dëshmitari  - i dëmtuari  ka kërkuar  qe  

nëse  pranon ofertën  prej  13 €,  ai  e  donë një bakshish  ashtu qe  unë  ti  marrë  11€, ndërsa 

2€  diferencë i mbesin  atij. Po ashtu nga Masa e fshehtë  në mënyre te pa dyshimit  është 

vërtetuar qe Drejtori këtu i akuzuari ka kërkuar nga dëshmitar  qe te mos përmendet emri i tij 

dhe  i ka dhënë premtimin se nëse kjo ofertë realizohet  sa dot e jete   gjalle  ai nxënësit  do ti  

bien ne restorantin e tij, e  kjo ka qene me  qellim qe te bind  dëshmitarin  -  te  dëmtuarin.  

 

Gjykata  ka  hedhur  poshtë pretendimet  e mbrojtësit  te   akuzuarit  av.  E. K. i cili ka 

pretenduar se  ne  këtë  çështje penale  kemi vetëm një  provë  dëshminë  e  dëshmitarit – te 

dëmtuarit  G.K.  e cila  provë  është  konfuze  dhe  kontradiktorë,  mirëpo  Trupi  Gjykuese  i 

ka  falur  besimin e  plotë këtij dëshmitarit  nga  se  nga  masa  e fshehtë teknike  e vëzhgimit  

dhe hetimit   pretendimet  e mbrojtjes  janë te pa  bazuara dhe në  këtë  çështje penale  nuk 

kemi te  beje  vetëm me një  provë – deklaratën e dëshmitarit  por  edhe provat tjera  siç  është  

inqizimi  i bisedës nga  masa  e fshehtë  e cila  masë është  lëshuar nga  Gjyqtari  i procedurës  

paraprake  komform  dispozitave ligjore si dhe raporti i përpiluar nga hetuesja V.V. gjate  

implementimit te kësaj mase  te  fshehte  ku vërtetohen  pretendimet  e  dëshmitarit  - te 

dëmtuarit si  është  zhvilluar rrjedha e  ngjarjes andaj  janë vërtetuar  faktet si ne dispozitiv  te  

këtij aktgjykimi.  

 

Andaj  Gjykata  konsideron se ne rastin konkrete se  për tej  çdo dyshimi te  bazuar  

është  vërtetuar plotësisht gjendja  faktike si ne dispozitiv te  këtij aktgjykimit,  përkatësisht  se 

ne veprimet  e te   akuzuarit  manifestohen te gjitha  elemente  objektive dhe  subjektive te 

veprës penale  e marrjes se  ryshfetit nga neni 428 prg 1  te  KPRK-se. Nga  se  këtu  i  

akuzuari  ne kuadër  te veprimit  zyrtar  si person zyrtar  Drejtor  i shkollës  ka  kërkuar  takime  

me menaxherin qe me  qellim   te  organizimit te  mbrëmjes se  maturës  nga  i njëjti ka kërkuar  

qe te  merret   vesh një  here  e përgjithmonë edhe  pse  oferta  reale  për një  karrige ka qene  

11€,  i  njëjti nga  menaxheri ka kërkuar  qe te ngrit  çmimin ne  13€,  për  përfitime  personale  

ashtu qe  diferencën për nje karrige nga  2€  ti merr për  veti,  e kjo është  vërtetuar nga 

deklarata  e dëshmitarit – te dëmtuarit  si dhe  nga zbatimi i masës së  fshehtë. Edhe pse  vepra 

penale ka mbetur ne tentativë  dhe  se  kjo  vepër  kryhet  qe ne momentin kur kërkohet dhurata  

apo ndonjë përfitim tjetër ose merret pranon premtimin për  dhuratë ose premtim për  përfitim 

tjetër, pavarësisht  se është kryer  apo nuk është kryer  veprimi zyrtare për të cilën është marrur  

ryshfet, e për  te cilën veprën penale  i akuzuari është penalisht përgjegjës dhe është ndëshkuar 

si ne dispozitave te këtij  aktgjykimi. 

 

 Me  rastin e shqiptimit te dënimit  ndaj te   akuzuarit I.H.,  Trupi Gjykuese  ka  marrë  

për bazë  te  gjitha  rrethanat  qe ndikojnë ne  llojin dhe  lartësinë e dënimit  sipas  nënti  73  

dhe  74   te   KPRK-se,  ne këtë  aspekt  si rrethane  lehtësuese  ka marrë  parasysh  sjelljen 

korrektë  te  akuzuarit ne shqyrtim  gjyqësor , është   mbajtës  i vetëm  i familjes i ati  i dy  

fëmijëve,  me herët nuk ka qene  i gjykuar,  i dëmtuari  nuk  i është  bashkëngjitur ndjekjes 

penale,  ndërsa   Trupi  Gjykuese  nuk ka  gjetur ndonjë  rrethanë renduese  për te   akuzuarin  

andaj te  njëjti  i ka shqiptuar dënimin me burgim ne  kohëzgjatje prej  8 ( tete ) muaj,   i cili 

dënim është harmoni ne peshën e veprës penale dhe  shkallen e  përgjegjësisë penale, dhe  me  

dënimin e   shqiptuar   burg  dhe gjobe  do te arrihet qëllimi i dënimit i parapare me dispozitat e 

nënti  41 te KPRK-se,  i  cili  konsiston  ne parandalimin  e të  akuzuarit nga kryerja  e veprës 

penale ne te  ardhëm  dhe te  beje  rehabilitimin e   tij  te  parandaloi persona tjetër nga kryerja  

e veprës penale  dhe    te  shpreh gjykimin  shoqërore për vepër penale, ngritjen e  moralit  dhe  

forcimit te  detyrimit për respektimin e  ligjit.  
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 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale  dhe ne emër te paushallit gjyqësor 

bazohet ne dispozitat e nenit 450 par 3 të KPPK-se. 

 

  Nga aresyrat e cekura me larte dhe me zbatimin e neni 365 par. 1 te KPPK-se është 

vendosur ne  dispozitave te këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË,- Departamenti  për Krime të Rënda   

PKR.nr. 50/2018 dt. 23.05.2019 

 

 

Procesmbajtësja      Kryetari i trupit gjykues 

Bute Ramosaj        Shaqir Zika 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund te  parashtrohet ankesë , nëpër mjet 

kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit ne Prishtine  ne afati prej 15 ditëve  nga dita e pranimit te 

aktgjykimit.. 

  

  

 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 


