
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 
 

 

1 (10)  

   
2
0
1
9
:0
8
2
7
3
1

 

Numri i lëndës: 2019:082730 

Datë: 29.09.2020 

Numri i dokumentit:     01147149 

 

 

                                                                                                                                         PKR nr. 11/2018  

                                                              NË EMËR TË POPULLIT 

Gjykata Themelore Prishtinë -Departamenti i Krimeve të Rënda ne përbërje nga Trupi 

gjykues, kryetarja e trupit gjykues, gjyqtarja N.K.J dhe antarët e trupit gjykues gjyqtaret V. 

I dhe N.F., me pjesëmarrjen e bashkautorit profesional  B.Sh.  procesmbajtësit R.S. në 

çështjen penale kundër të akuzuarit I.J. për shkak te veprës penale Marrja e ryshfetit, nga 

neni 428 par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, PP.I.nr.118/2017 te dt 22.01.2018, pas 

mbajtjes së seancave të shqyrtimit gjyqësor të hapura dhe verbale, të mbajtura në 

prezencën e Prokurorit te Shtetit A.G. të akuzuarit I.J., Mbrojtësit të tij sipas autorizimit, 

avokatit H.J., të dëmtuarës  në cilësi të dëshmitarit L.I. pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor, në vështrim të nenit 366 të KPPK-së, më datë 29.06.2020 ,mori dhe publikisht   

shpalli, ndërsa më datë  15.07.2020 përpiloi këtë  

                                                                         AKTGJYKIM  

I akuzuari  

I.J.,  i biri i M...dhe H...  mbiemri i saj i vajzërisë, e gjinisë D...   i lindur me .... ne Fshatin 

P....,P...., KK S...., i martuar baba i t. fëmijëve me gjendje te mësime ekonomike ka te kryer 

shkollimin e mesëm, zyrtar policor ne Policinë e Kosovës me nrpersonal........, shqiptar 

shtetas i Republikës së Kosovës 

 

                                                                      ËSHTË   FAJTORË  

Sepse,  

I  akuzuari I.J...,  me datën ... rreth orës .., ne lokalin e quajtur “.” n FK...  në cilësinë e personit 

zyrtar- Zyrtar Policor , e duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetit zyrtar i ka tejkaluar 

kompetencat e tij duke mos i përmbushur detyrat e tij zyrtare e me qellim te përfitimit te 

dobisë pasurore për vete, ne ate mënyrë qe drejtpërdrejt nga e dëmtuara L. I., ka pranuar 

përfitim material me vlerë prej 1,10 €(njëqind e dhjetë ero) në emër të ndihmës të kryerjes 



 Numri i lëndës: 2019:082730 
 Datë: 29.09.2020 
 Numri i dokumentit: 01147149 
 

2 (10)  

   
2
0
1
9
:0
8
2
7
3
1

 

të një rasti civil ku e dëmtuara ishte palë dhe kishte të bënte me çështjen e besimit të 

fëmijëve të saj duke i premtuar të njëjtës se do ti ndihmonte të përshpejtonte ketë raste 

mbrenda tri ditësh dhe me pas pasi i shkëput kontaktet me të dëmtuarën e dëmtuara e 

parqet rastin në polici gjegjësisht në Zyren e Inspektoratit Policor te Kosovës . 

Me ketë është veruar se i akuzuari I.J., ka kryer veprën penale Marrja e ryshfetit nga neni 

428 par.1 të KPK-së. 

Gjykata, në bazë të nenit 428 /1 të Kodit Penal dhe nenit 365, 450, 463 të KPP se  

 E    G J  Y K O N   

Ashtu që të akuzuarit, I.J., i cakton DËNIM ME GJOBË në shumën prej 300€  (treqind ero ) 

€, të cilin dënim i pandehuri detyrohet ta përmbushë në afatin prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, si dhe DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 5 (pese) 

muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i njëjti në periudhën verifikuese prej 1 (një) 
viti, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nuk kryen ndonjë vepër tjetër  penale  
 
Nëse Revokohet dënimi me Kushte atëherë do të ekzekutoret dënimi i vërtetuar me burgim 

dhe po që se dënimi me gjobë i akuzuari nuk arrin të përmbushë as me detyrim, gjykata 

ketë dënim me gjobe do ta zëvendësoi me dënim burgu konform nenit 46 par. 3. te KPPK-

se, ashtu qe 20€, te dënimit te shqiptuar, një dite burgim 

Obligohet Shërbimi Sprovues i Kosovës që të verifikojë zbatimin e këtij dënimi dhe me një 

raport mbi rrjedhjen e këtij dënimi, ta informoj këtë gjykatë 

Obligohet i akuzuari që të paguaj shpenzimet e procedurës penale aq sa do të bëhet sipas 

llogarisë së kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 

€, dhe për Fondin për ndihmë viktimave te krimit shumen prej 50€  në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

E  dëmtuari  L.I., për kërkesën pasurore juridike, udhëzohet në kontest civil. 

                                                               A R  S  Y  E  T  I  M  I 

 I. Historiku i Procedurës   

Prokuroria Themelore në Prishtinë më datë 23.01.2018 ka ushtruar aktakuzë PP/I.nr.118/ 

2017 të datës 22.01.2018  kundër Isa Jasharit për dyshimin  bazuar se i njëjti ka kryer 

veprën penale: Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK-së. 

Prokuroria Themelore në Prishtinë me datën 16.11.2017 ka marre Aktvendim për Fillimin 

e hetimit kundër te pandehurit I.J.,  pasi me pare ka pranuar Kallëzimin penal  me numër 

te rastit IPK /DH?122?17/VP te dt 25.10.2017 nga Inspektorati Policor i Kosovës ku edhe 

ka intervistuar të pandehurin , te dëmtuarën dhe ka bere sigurimin e provave duke 

rezultuar me ngritje et aktakuzës .   
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Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti i Krimeve të rënda nga Kryetarja e Trupit 

Gjykues  duke vepruar në këtë çështje penale, caktoj dhe mbajti shqyrtimin fillestar me 

datën 05.10.2018 ku ka prezantuar Prokurori i Shtetit A.G., i akuzuari I.J., me mbrojtshin s 

tij sipas autorizimit av G.H.,  ku i akuzuari pas leximit të aktakuzës nga Prokurori i Shtetit 

ka mohuar fajësinë për veprën penale: Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK-së. Tutje 

Gjykata ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin e dytë më datë 22.11.2018 e vazhduar me dt 

03.12.2018 ku ka dëgjuar palët në procedure lidhur me pretendimet e tyre si Kërkesën për 

hullje të aktakuzës dhe kundërshtimin e provave te paraqitura nga mbrojtja sikur qe edhe  

marrjen e përgjigjes nga Prokurori i Shtetit . 

Më datë 03.12.2018 , Gjykata Themelore në Prishtinë nxori Aktvendimin PKR. Nr., me të 
cilin refuzoi si të pabazuar Kërkesën për hudhje të Aktakuzës dhe Kundërshtimin ndaj 
provave, të parashtruar nga Mbrojtësi i të akuzuarit I.J., Ky vendim nuk është atakuar nga 
palët ne procedure e Tutje gjykata ka vazhduar ne  mbajtjen e shqyrtimeve gjyqësore ne 
radhën ne  paraqitjes së provave, dëgjimin e dëshmitarëve të propozuar nga palët, administrimin 

e provave materiale, me mbrojtjen e të akuzuarit dhe me fjalën përfundimtare të palëve. 

Fjala përfundimtare e palëve 

 

Prokurori i Shtetit, në fjalën e tij përfundimtare dorëzuar kësaj gjykate në formë të shkruar ndër 

të tjera deklaroi se: Gjatë disa seancave të shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar fajësia e te 

akuzuarit I.J., për veprën penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK-së. Se  jane 

vërtetuar faktet se i akuzuari me datën 10.05.2017 ne 10.05.2017 rreth orës 14.30 ne lokalin e 

quajtur “.” n FK.,  ka kërkuar nga tani e dëmtuara L.I., shumen prej 1,10 €  si ryshfet edhe pse 

ka qenë nënë petkun e zyrtarit policor dhe në vende që një dukuri të tillë të kundërligjshme ta 

luftoj dhe ta raportoj vete, ky i akuzuar përfshihet në një aktivitet të tillë kriminal .Se vërtet  është 

vërtetuar teza e akuzës vërteton  edhe nga dëshmia e të dëmtuarës L.I., e cila asnjëherë nuk 

ndryshoj dëshminë saj u dëgjua edhe në shqyrtimet gjyqësore në gjykatë na përshkruaj-ti ne 

mënyrë bindëse veprimet e tani të akuzuarit ditën vendin dhe mënyrën e kërkimit dhe pranimit 

te ryshfetit nga i akuzuari. Kjo dëshmi ishte në përputhje të plotë edhe me deshën e dëshmitarit  

L.I., ndërsa sa i përket dëshmisë se dëshmitarëve te mbrojtjes qe janë dëgjuar ne shqyrtimet 

gjyqësorë si dëshmitë e dëshmitarit  N.M.,  R.Sh., dhe B.Sh., kërkoj nga gjykate qe te njëjtave te 

mos jua fale besimin nga se deklaratat e tyre nuk kishin te bënin me gjendjen faktike me ngjarjen 

e përshkruar si ne dispozitiv te akuzës e qe ishte objekt i këtij shqyrtimi gjyqësor  I akuzuari ne 

çdo faze te procedurës penale e ka mohuar fajësinë për veprën penale qe i bije në barrë dhe kjo 

me qëllim te ikjes së përgjegjësisë penale  sikur qe gjatë dhënies se mbrojtjes së tij edhe ne 

hetime ka pranuar faktin se ishte takuar me tani te dëmtuarën L.I., dhe ate disa hera dhe ka pasur 

për qëllim që ti ndihmoj sikur qe ka pranuar faktin se e njëjta i ka premtuar se do ti jepte shumen 

prej 100€ se ne ketë pune ishte i përfshire privatisht e jo zyrtarisht edhe pse dita kur ka ndodhur 

rasti ne fjale ka rastisur të jete ditë pune e javës pra dite e Mërkurë .Sikur që një mbrojtje  e tillë 

propozoj që te mos pranohet nga fakti se Ligji i Aplikueshëm  për Policinë e Kosove respektivisht  

neni 11 par 5 ka parashikuar që “Zyrtari Policor ushtron autorizimet e tij edhe jashtë orarit të 

punës në pajtim me ligji”  Ndërsa autorizimet e tij ky Ligj ne nenin 10 par 1.4 dhe 1.5 ka parapare 

që “Policia ka për detyre dhe autorizim Të parandaloj dhe ti zbusë veprat penale  dhe kryesit e 

tyre si dhe të hetoj veprat penale dhe kryesit e tyre  sipas detyrës zyrtare” Ne rastin konkret ky i 
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akuzuar përveç që me veprimet e tija ka konsumuar elementet e veprës penale me te cilën 

ngarkohet por ka vepruar edhe ne kundërshtim me dispozitat te Ligjit për Policinë me nr 04/L-

076 i aplikueshëm nga data 02.03.2012 .Sa i përket sa i paket te kaluarës te tij vlen te ceket se 

ky i akuzuar nga te dhënat siguruara nga IPK ka disa raste të shkeljeve të procedurave 

administrative ne kuadër te Policisë se Kosovës e veguar rastin kur është shpallur fajtore për 

rastin me shenjen 286-PK- 2012. Pra mbrojtja e te akuzuarit dhënë ne shqyrtimin gjyqësor është 

haptazi ne kundërthënie me vet ate qar ai kishte deklaruar me pare ne Prokurori kurse gjatë 

ekzaminimit tw tërthorët ju e keni dëgjuar se si ai ndryshoj deklaratën e tij si në procesverbal 

Andaj propozoj që i akuzuari të shpallet fajtor dhe me rastin e marrjes se vendimit për dënim si 

rrethana renduese të merren se ky i akuzuar ka qenë në detyre në  petkun  e zyrtarit policore ne 

detyre, veprimet i ka ndërmarrë me dashje direkte më qëllim të përfitimit te kundërligjshëm për 

veten e tij, asnjëherë nuk ka shprehur keqardhje dhe kërkim falje të sinqertë tani të dëmtuarës 

për një vepër te tille, Vepra penale është e natyrës së korrupsionit zyrtarë dhe kundër detyrës 

zyrtare e që pikërisht këto vepër penale po paraqesin pengesë ne integrimin evropian te 

Republikës se Kosovës Pra Prokuroria nuk ka gjetur asnjë rrethanë lehtësuese e cila do te mund 

ete merrej ne konsiderate ne ketë qeshtje  penale . Andaj nga të gjitha këto fakte tani më të 

vërejtura kërkoj që i akuzuarit ti shqiptohet edhe dënim  plotësues ne vështrim te nenit 62 te 

KPRK se -Ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose shërbimin publik”  

E dëmtuara L.I., nga vepra penale e kryer nga i akuzuari ka pësuar dëm material dhe jo material 

dhe në bazë të nenit 460 par. 1 të KPPRK-së, parashtron kërkesë pasurore juridike.  

Mbrojtësi i të akuzuarit I.J., av.H.J., në fjalën e tij përfundimtare ndër të tjera deklaroi se: I 

akuzuari I.J. me aktakuzën PP/I.nr.118//2017,të datës22.01.2018  akuzohet për kryerje të veprës 

penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK-së e cila akuze është e mangët nga se nuk 

përshkruhen veprimet inkriminuese te të mbrojturit time Assesi nuk mund të thuhet se i 

pandehuri I.J., paska ndikuar në procedurën civile në Gj.Th.S nga se nuk dihet ku paska ndikuar 

të cili gjyqtar në cilin raste , andaj konsideroj se ne asnje prove te vetem nuk është verttetuar 

teza e akuzes për qka pretendon Prokurori i Shteit qe e perfaqson këtë aktakuze, nuk kemi 

asnjë prove për të dëshmuar fajësine e të mbrojturit tim. Pala e demtuar L.I., në shqyrtimin 

kryesor qe ka deklarur „ se I.J., i ka kerku 100€ për të kryer një sherbim në GJ.Th.M dega S., 

„ por nuk ka arritur të vertetoj se keto të holla ja ka dhënë I.J., apo jo nuk kemi po ashtu 

numer të monedhave se cilat janë ato monedha dhe nuk kemi as deshmitare që e verteton 

këtë fakt thjesht pra kemi nje deklarat të pales së dëmtuar e cila në rrethin ku jeton dhe 

banon njifet si një përson jo i sinqert me sjellje të keqija për mos më thënë se ajo është një 

femer e lirë Andaj  kerkoj nga Gjykata që mos të ja falë besimin kësaj dëshmie në  ketë 

çëshjte penale për  të cilen akuzohet I.J. Po ashtu janë ndëgjuar dëshmitaret siç eshte R.Sh., 

ku në seancen e datës 23.12.2019 ka deklaru „se kam qenë prezent kur I.J.,  ka qendru në 

restorantin“ E, F f“ në Fushë Kosovë ku ishte e demtuara L.I., dhe aty kam ndegju fjalët e  

I.J., drejtuar L.I., se kjo punë nuk kryhet me pare por nese ki dokumente ose prova mundesh 

me realizu ketë të drejtë“Po ashtu deshmitari tjeter B.Sh.,  në dëshmin e tij të  dhënë në 

Gjykata ka deklaru „se kam ndegju nga daja e pales se demtuar nga K.M., se I.J., nuk ka marr 

të holla nga L.I.,  dhe nuk i ka asaj asgje borxh“ ngjajshem ka deklaru edhe deshmitari tjeter 

N.M. Andaj kerkoj nga Trupi Gjykues që me rastin e marrjes se Vendimit te ja falë besmimin 
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ketyre deshmitareve si dhe deshmis qe ka dhene ne seancen e kaluar vet I.J., pra ne rastin 

konkret mungojn elementet e vepres penale të marrjes të ryshfetit pasi qe nuk lidhet asgje 

me punen zyrtare të I.J., i cili ka punuar si polic thjesht ky ka qene nje raste civilo-juridik 

prandaj une si mbrojtes qe kete profesion  e ushtroj qe një kohe të gjate habitem se si ka 

mundur të akuzohet I.J.,  per marrje të rryshfetit ku asgje nuk lidhet me punen e tij si person 

zyrtar dhe nuk kemi asnje provë qe e deshmon ketë qeshtje penale andaj ne munges të 

provave për të vertetuar tezen e akuzes kerkoj nga trupi gjykues qe pas shyqrtimit te të 

gjtha provave të paraqitura nga mbrojtja dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore që janë në 

fuqi ndaj I.J., në mungese te provave . të marr Aktgjykim lirues . 

I akuzuari I.J., , në fjalën e tij përfundimtare ndër të tjera deklaroi se: e përkrahë në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit të tij duke shtuar se  kundërshtoj çdo gjë të cilën e thotë Prokurori i 

Shtetit sepse me datën 10.05.2017 nuk jam taku me L. dhe ngreh aktakuzë  duke pos precizua 

sekt datën por duke dhënë një date të përafërt pa e dite sekt datën se kur jemi takuar dhe sa here 

jemi takuar dhe nuk ka asnjë  prove qe te ngrisë aktakuze siç edhe ka veprua  Po mu ajo vet me 

ka dhënë pare 100 € dy vende nga 50€  dhe deklarata e vëllaut të L. pra  L.I., i cili deklaron se 

“nuk  e di a i ka dhënë pare por me shumë i besoj motrës time” Unë kam shku ne S.Policor.S  

nga Stacioni Policor ne FK., nga data  27.01.2017  sa i përket çështjes të  besimit të fëmijëve nuk 

ka të bëjë me Policinë por me Gjykatën Dispozitive bllanko është në ketë akuze se cili ka qenë 

pra ky person zyrtar qe unë paskam pas me ndikua për me i ndihmu L., në lidhje me besimin e 

fëmijëve sepse asgjë nuk lidhet këtu me punën time ose me atë person zyrtar qe e përmendi 

Prokurori i Shtetit dhe nuk e  ndjej veten te fajshëm dhe kërkoj nga Gjykata drejtësi dhe nuk kam 

se çfarë të shtoj më shumë. 

Procedura e Provave 

Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike lidhur me këtë çështje penale juridike, në kuptim të 

dispozitave të nenit 7 dhe nenit 361 të KPPRK-së ka dëgjuar te dëmtuarën L.I., dëshmitaret e 

mbrojtjes R.Sh., B. Sh., deh N.M., ka lexuar dëshminë e dëshmitarit L.I.,  administruar  edhe 

provat materiale si Detyrat dhe Autorizimet e Policisë te parapara me Ligjin e Policisë 04/L -076 

datës 02.03.2012  specifik ishte nenin 10 te të nijetit Ligj , dhe shkresat tjera te lendes dhe te 

gjitha këto me qellim te vërtetimit te se drejtës. 

E dëmtuara dëshmitare L.I., në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 24.09.2019, ndër të tjera 

ka deklaruar se pikërisht me datë 10.05.2017 ishte takuar me tani te pandehurin  I.J., i cili në 

cilësi të zyrtarit policor i kishte premtuar se do t,ja shpejtonte  procedurën për një rast të hapur 

qe ajo  e kishte në Gjykatën Themelore të Mitrovicës dega në Skenderaj  Tutje ka theksuar se 

pasi kishte përfunduar procedura e  shkurorëzimit me ish bashkëshortin e saj P.B., nga Skenderaj 

ajo ishte e strehuar ne një Strehimor Shtëpi për mbrojtje te nenës dhe fëmijës “ në Mitrovicë  se 

bashku me fëmijët, dhe pasi me vendim të Gjykatës fëmijët ju kane besuar babit te tyre, ajo i ka 

marr fëmijët dhe ka migruar nga Kosova ka shkuar në Austri azil, por pas ish bashkëshorti i saj 

kishte hapur procedurën për ri besim të fëmijëve te tyre në ruajtje edukim dhe mbikëqyrja  ate e 

ka kthyer, nga Austria ne Kosovë  dhe pasi ishte  kthyer policia e Skenderajt e kane kërkuar disa 

here për me ja marr fëmijët dhe me ja besu babit te tyre edhe per kundër se ajo nuk pranonte ka 

vazhduar ti ikte policisë  duke theksuar “ kam ikur nga ta sepse nuk kam dashur që fëmijët të mi 

marrin” e gjetur ne një situatë të tillë ajo  përmes te disa te afërmeve te të pandehurit  kishte vër 

kontakt me të Pasi që vajza e dajës tim A.M., e kishte një shoqe me emrin A.K., dhe  nena e saj 
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ishte shoqe e I. Se pikërisht vajza e dajës të saj A.K., kishte  biseduar me policin I.J., për çështjen 

e saj e me pas ka kontaktuar vet me te pandehurin  I.J., dhe janë takuar ne restorantin “E“ne 

Fushe Kosove dhe se aty kanë bashkëbiseduar se si mundet I. te i ofroj ndihmë që ajo ti merrte 

fëmije e saj nga ish bashkëshorti dhe se vet I.  i ka premtuar e do ta ndihmoj ne shpejtimin e 

rastit dhe fëmijët do ti ktheheshin asaj dhe ka kërkuar qe në fillim te ja jepje 100€ dhe ja ka dhënë 

dy nga 50€ sikur qe edhe 10 € ja ka kërkuar për benzine pasi me tha “se për ty kam ardhur  me 

veture nga Skenderaj në Fushe Kosove “ se me shume ju kishin dhimbtë këto 10€ se sa 100€ nga 

se i kishte të fundit e .me pas duke e vrenjtur se ishte mashtruar nga I.J., ajo e kishte paraqitur 

rastin ne Inspektoratin Policor dhe pikërisht pas denoncimit I pandehuri e kishte thirr e ne 

telefonin  duke i thënë “ dil folim se po vij ne Fushe Kosove mi paske dhënë ti ato pare dil merri 

ato 100 € veç mos um  përzije “ dhe e dëmtuara ju ka përgjigjur “ se me ty skam ma çka foli se 

shihemi ne Inspektorat Policor se te kam paraqite dhe se me ty nuk dal ma “ tutej i pandehuri  

vazhdimisht  e ka thirre por  nuk ja ka hapur telefonin  pastaj i  shkruante SMS me ketë 

përmbajtje: “ qilma telefonin kam me te vet diçka “ dhe ”masi te paskam marre pare ti bi sa te 

dush bashke me ate gruan  qe me ka pru te ti po mos tu ka perzi se mu para nuk me ke dhanë” “  

Pyet; Kur u aranzhu takimi dhe kush e ka aranzhaur këtë takim 
Pergj; Po fillimisht u taku vllau im L.I., me I., unë i thash vllaut dil e bisedo ti fillimisht e pastaj 
dal unë e aj ka dal, dhe pas 30 minuta jam dal unë 
Pyet; Kur shkove ti ku jeni takuar 
Pergj; Po jemi taku ne një lokal tek rrethi ne Fushë Kosovë dhe kur shkova unë  vallu u kthye 
ndërsa unë shkova aty, me rastin e kthimit te vllut ne shtoi me tha aj i donë paret punën ta 
kryen, unë e mora djalin tim te madh dhe shkova 
Pyet; Kur e ke kuptuar se ky është policë? 
Pergj; Po prej fillimit e kam dite se është policë 
Pyet; Çka ndodhi në atë takim 
Pergj; Po kemi pi kafe, dhe i thash se për momentin paret nuk i kam, dhe ky shumë pak ka folë, 
dhe  atë dit më ka thënë se vjerri yt me ka thënë se  kjo me kë të del ja “jep” por ti nuk koke 
kështu dhe e pash se edhe ky ishte i dyshimtë andaj mbeta e hutuar dhe eca në shtëpi, dhe 
duke u largu i thash se ka me i marr paret prej hallës edhe ka me ti dhen 
Pyet; Pastaj çka ndodhi 
Pergj; Pas këtij rasti e brenda muajit te njëjtë unë e kam thirr nen stop për me pa se a kishte 
krye punë apo jo dhe ky nuk u lajmëruar, dhe pastaj ky u ardh me ka dërguar një mesazh dhe 
unë jam dal në të njëjtin lokal dhe në këtë rast 110 euro ja kam dhen dhe në këtë rastin e dytë 
kemi pi kafe dhe kemi bashkëbiseduar 
Pyet; Ky tha ne fillim 100 euro e pse këto 10 euro? 
Pergj; Po këto 10 euro mi kërkoj se unë jam ardh për ty këtu dhe këto pare më duhen për 
benzinë, dhe gjate kësaj neje kemi bisedu dhe më tha nëse vin polica ti marrin fëmijët dhe ti 
tutesh se vin te gjejnë lirisht mundesh me ardh në shtëpinë time në katin e dytë dhe unë i 
thash jo dhe nuk kemi vazhduar me fol asgjë dhe unë ja kam dhen 110 euro në dorë, me ne ka 
qene edhe djali im Engjulli tash i ka 7 vite. 
Pyet; Po ju a ja keni pa armën dhe a e ke ditur që ai ishte polic? 
Pergj; Po ja kam pa armen dhe ka qene civil. 
Pyet: Konkretisht çka te ka thënë? 
Pergj; Sa të jesh me mua mos u tut pasi që ai ishte policë 
Pyet; Çka ka dashtë te thotë sa të jesh me mua mos u tut? 
Pergj; Nuk ja di mendimet e tina 
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Pyet; Si e keni lëne ne fund për këtë çështje? 
Prgj; Po me ka thënë se te lajmëroj në telefon dhe ky kurrë nuk me është lajmëruar dhe unë 
pastaj i kam shënuar e kam kërkuar dhe ky nuk me është lajmëruar,  
Pyet; Sa kohë prite dhe çka ndodhi pastaj 
Pergj; Pastaj me kane gjet policia pasi që jemi takur me I.  dhe me kane arrestuar 
Pyet; Kur e ke treguar rastin në polici 
Pergj; Po pastaj e kam njoftuar rastin në Policinë e  Fushë Kosovës ata me kane thënë lajmoje 
rastin pastaj kam shkuar në IPK dhe e kam  treguar rastin 
Pyet; Prej këtij momenti kur e lajmërove këtë pas sa kohe te ka shënuar I? 
Pergj; Po pasi e kam raportuar rastin atë here Isa me ka dërguar  burrin e motrës sime G.M., 
me vllaun e tij N.M., dhe ata kane ardh te unë dhe më thane se hiqja akuzën atij se mundet me 
të shkuar vllau dhe unë ju thash se me vlla tim nuk ka çka i bene,  
Pyet; A të ka shënuar  ndonjë here  ky përmes numrit të nënës se A. pasi që e ke lajmërua 
rastin ne polici 
Pergj; Nuk e di ndoshta ka mujt me shënuar por nuk e  di 
pyet; Prokurori  ja lexon një pjesë te deklaratës së saj të dhënë më datë 15.11.2017 e cila 
gjendet ne faqen e tret  
Pergj; Po e sakte është 
Pyet; A të ka thirr ndonjë here ne telefon pasi që e ke lajmërua rastin në polici? 
Pergj; Jo se e kam ndrru numrin 
Pyet; Këto kërcënime a ti ka thënë drejtpërdrejt ky apo si? 
Pergj; Këto kërcënime mi ka ber përmes burrit te motrës dhe më ka thënë se ka me te shku 
vallu se unë vllaun e kam pas pese motrave, dhe hiqja akuzën me ka thënë 
Pyet; A e ndjen veten te dëmtuar 
Pergj; Po shume te poshtëruar me çfarë njerëz kam pas kontakt, paret që mi ka marr nuk mi 
ka kthy, këto pare i kam marr borxh te Halla, dhe hallës i kam thëne se me duhen këto pare 
për fëmijë,  
Pyet; Kush e ka dit për këtë rast 
Pergj; Po e ka dit vllau jem daja e ka dit bile me ka thënë daj hiqja akuzën se këta janë 
problema  
Pyet; A je friguar ndonjë here se po i ndodh diçka vllau tënd 
Pergj; Po ter kohen jam friguar, sepse ky më ka qu fjalë përmes njerëzve 
 
Prokurori i Shtetit nuk ka pyetje 
 
Ftohe ti akuzuari I.J., për të bërë pyetje 
I akuzuari I.J., ka pyetje 
 
Pyet; Pse nuk me ka thirr mua ne telefon mem thënë me i kthy paret 
Pergj; Nuk te kam thirr se nuk mi kish kthyer kurrë 
Pyet; A është e vërtet se jemi takuar tri here, dhe herën e par kur jemi taku i kam thënë nëse 
muj me te ndihmuar te ndihmoj 
Pergj; Po e vërtet është se gjithmonë me ka thënë të ndihmë oj 
Pyet; Herën e dyte i kam thënë se ti i ke disa problemë tua dhe unë nuk kam mundësi me te 
ndihmuar 
Pergj; Nuk është  vërtet  
Pyet; Ndërsa herën e tret nuk ka qenen çështje për fëmijët e saj por ka qene çështje për social, 
dher me ka prezanti karonin e ndihmave social dhe e kam pa se i ka skadu afati dhe i kam 
thënë se shko ne punën sociale dhe ti kam paguar kafen 
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Pergj; Po kështu ka qene  vërtet sa i përket socialit ndërsa për fëmijë gjithmonë ka thënë se 
ka me të ndihmua? 
Pyet; A është e vërtet  se kjo që e thuani se ki një sajes  
Pergj; Ky nuk është psikolog me shiku gjendjen time  
Pyet;  Si mund me thënë se mi ke dhen 100 euro ryshfet kur nuk mi ke dhen kurrë 
Pergj; Nuk është e vërtet se unë ja kam dhen 110 euro 
Pyet; Nuk është e vërtet se ti kam kërkuar pare dhe ti mi ke dhënë 
Pergj; Po mi keni kërkuar dhe ti kam dhen 
Pyet; Me mua  personalisht asnjë here nuk kemi fol për pare as që ti kam kërkuar 100 euro 
dhe as që mi ke dhen dhe ti me ke thënë se nëse e kryejmë këtë pune ka me te shpërblyer 
Pergj; Dhe ti me ke thënë me duhen 100 euro dhe të kry punën për 3 ditë 
Pyet ky është person besimtare femër e mbuluar dhe besoj që beson ne zotr dhe unë asnjë 
here nuk i kam kërkuar pare 
Pergj; Është e vërtet dhe e them se jam dal para zoti dhe ti i ke kërkuar 100 euro  
 
I akuzuari I.J., nuk ka pyetje tjera 
 
Gjykata merr ne pyetje 
 
Pyet; A te merr mendja se atë pune që e ke pas që i akuzuari te kryen veç për 100 euro? 
Pergj; Nuk e di se nuk e  di si shkojnë këto pune ne gjykate kurrë, ky me thojke se e kam 
gjyqtarin shok se jam policë dhe unë të kry këtë punë 
Pyet; Ku banon ky 
Pergj; Nuk e di ku banon e di që në Skenderaj ky 
Pyet; Për çka ka dashtë me ju ndihmu, për besimin e fëmijëve apo për rastin penal  
Pergj; Për rastin e besimit te fëmijëve që mos me mi marr  
Pyet; Fëmijët ju kane besuar ish burrit dhe ju i keni marr fëmijët dhe jeni shku jashtë  
Pergj; Unë ato pare i kam dhënë për me mi besu fëmijët mua, mua ne fillim me janë besuar 
fëmijët për 6 muaj, dhe unë fëmijët i kam tash dhe kurrë nuk i jap askujt. 
 
KTGJ pyet; Ku  është zhvilluar procedura civilë 
 
Pergj; Ne Skenderaj në gjykatën e Skenderajt, unë nuk e  di ne cilin satcion Isa ka qene polic 
nuk jam interes 
Pyet; Cilin gjyqtar ka thënë I. që e njeh 
Pergj; Nuk e  di cilin gjyqtar e njoh por një gjyqtar ne gjykatën  në Skenderaj, unë i kam dy 
djem bineq, unë ja kam dhen dy nga 50 euro dhe një 10 euro, unë nuk e kam menduar as me 
i fotografuar veç ja kam dhen unë kam menduar veç fëmijët me i marr unë në atë kohe kam 
qene shumë e mërzitshëm shume e stresume dhe ato 10 euro ja kam dhen pastaj se me tha se 
pare për bezin dhe ato 10 euro mi pa dhe me tha dy here ami ami edhe ato 10 euro 
Pyet; Prej nga ka qene ish burri 
Pergj; Prej Skenderaj, por me herët vjerri u njoft me pare me këtë? 
Pyet; Atë herë si i besove këtij me te ndihmu për fëmijë? 
Pergj; I besova vajzës së dajës  
Pyet; Ky personi te ka thënë se për 3 dit te kry këtë pune sa ke kohe ke prit 
Pergj; Unë kam prit një javë, dhe unë kam tentu me ja kërkua paret por me kane thënë te 
shpisë dhe motra mos se nuk mund me u shty me këtë dhe unë nuk kam kërkuar me mi kthy 
këto pare se mua pastaj më kapen policia dhe i kam harru ato pare, edhe sikur te mi kish kthy 
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paret unë e kish lajmru rastin ne polici. Unë ndjehem e poshtëruar dhe kërkoj që te me 
kompensuar dëmi  prej 110 euro që mi kane marr. Unë mendoj që me ka pashtruar ky person. 
 
KTGJ kërkon që e dëmtuara dëshmitarë te kthehet  nga i akuzuari në shqimin direkt në sy te 
precizoj vlerën që është kërkuar si ryshfet 
 
E njëjta kthehet nga i akuzuari dhe i thotë; “Ti mi ke kërkuar 100 euro dhe 10 euro për 
benzinë” dhe me shumë me janë dhimt ato 10 euro se i kisha te fundit. 

 

 

5. [Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe masën e dënimit si dhe lidhur me konfiskimin] 

 

6. [Arsyet lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës] 

 

7. [Arsyet lidhur me kërkesën pasurore-juridike (edhe kur nuk është vendosur për të)]. 

 

[U rekomandohet gjyqtarëve që të mos përsëritin emrin dhe mbiemrin e subjekteve në 

këtë aktgjykim; kur është i akuzuar vetëm një person, t’ i referohen  si “ i akuzuari”, kur ka 

më tepër të akuzuar, në pjesën e arsyetimit të mos u referohen këtyre me të dhëna 

personale, por të përdorin shprehjet “i akuzuari i parë” , “i akuzuari i dytë” e kështu më 

radhë, përkatësisht “i dëmtuari i parë”, “i dëmtuari i dytë” e kështu më radhë.] 

 

 

 

 

GJYKATA  THEMELORE  [PRISHTINË] 

DEPARTAMENTI  I  KRIMEVE  TË  RËNDA 

 

PKR. Nr.11/2018,dt.15.07.2020 

 

Procesmbajtësi                    Kryetari i trupit gjykues 

[Emri dhe mbiemri]              [Emri dhe mbiemri] 
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_______________       ______________________ 

(Nënshkrimi)                (Nënshkrimi) 

 

Udhëzim juridik:  

 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit Prishtinë,  në afat 

prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa  dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


