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Numri i lëndës: 2020:145622 

Datë: 17.12.2020 

Numri i dokumentit:     01352248 

 

 

PKR.nr.981/2020                                  

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 
 

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË, Departamenti i Krimeve të Rënda, në përbërje 

nga kryetari i trupit gjykues- gjyqtari Isuf Makolli, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Kimete 

Mehmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarit G. R., për shkak të  veprës penale: Marrja e 

ryshfetit nga neni 421 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës PP/I.nr.74K/2020 të datës 

29.10.2020, të Prokurorisë Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, pas 

shqyrtimit fillestar, të hapur për publikun, të mbajtur më datë 10.12.2020, në të cilin të pranishëm 

ishin: prokurori i shtetit Arian Gashi, i  akuzuari G. R., me mbrojtësin e tij av. S. M. sipas 

autorizimit  të njëjtën ditë, me datë 10.12.2020, morri dhe shpalli publikisht këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari G. R. nga i ati V. dhe e ëma H. e vajzërisë D., i lindur më ..., në fshatin R., Komuna 

e Prishtinës, me vendbanim në Fushë Kosovë, rruga “N. T.”,  objekti hyrja e parë me profesion 

inxhinier i ndërtimit, i punësuar në Komunën e Prishtinës si inspektor i ndërtimit, i martuar, babë 

i një fëmije, i gjendjes së mirë ekonomike, me numër personal të letërnjoftimit ..., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës ka qenë nën masën e  paraburgimit nga dt. 29.09.2020 deri me 

datë 10.12.2020,  me numër të telefonit ....... 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

Sepse  
 

Me datë 29.09.2020 si person zyrtar respektivisht inspektor i ndërtimit në KK Prishtinë në 

mënyrë të drejtpërdrejtë ka kërkuar dhe pranuar vet ryshfet shumën e të hollave prej 

12.000,00(dymbëdhjetë mijë) Euro nga i dëmtuari N. B., pronar i firës ndërtimore “B. G.” në 

mënyrë që të veproj ose të mos veproj në pajtim me detyrën e tij zyrtare ashtu qe pasi qe 

paraprakisht i kishte ndaluar punimet të dëmtuarit në objektin me leje ndërtimi që ishte në 

ndërtim e sipër te lagjja e spitalit në rrugën “H. P.” në Prishtinë më pastaj kishte shkuar një ditë 

tjetër tek i njëjti dhe në emër të lëshimit të lejes për vazhdimin e punimeve i kishte kërkuar 

shumën e të hollave të sipër cituara ku me ç’rast i dëmtuari rastin e kishte paraqitur në polici dhe 

gjatë zbatimit të masave të fshehta pasi ishte takuar me të dëmtuarin në kafiterinë L. në lagjen 

T. në Prishtinë në të njëjtën ditë rreth orës 17:00 nga i njëjti në zarf me mbishkrimin B. G. kishte 
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pranuar këtë shumë të të hollave të cilat zyrtaret policor menjëherë pasi e kishin arrestuar ia 

kishin gjetur në çantën e tij,- 
 

-më këtë  i akuzuari, ka kryer veprën penale Marrja e ryshfetit  nga neni 421 par.1 të KPRK-së  

 

Andaj gjykata në bazë të neneve: 7, 17,21, 38, 42, 43, 69, e 421 par.1, të KPRK-së, si dhe neneve 

248 e 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i SHQIPTON 

 

 

DËNIM ME BURGIM DHE GJOBË 

 

 

Në kohëzgjatje prej një(1) viti burgim, dhe dënim me gjobë në shumë prej tremijë Euro (3.000€), 

të cilat dënime do të ekzekutohen, brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij  

aktgjykimi. 
 

   Në dënimin e shqiptuar të akuzuarit i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 

29.09.2020 deri me datë 10.12.2020. 
 

Nëse dënimin e shqiptuar me gjobë i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, 

gjykata mund të zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim burgimi, duke i llogaritur një ditë 

burgim me njëzet(20) Euro gjobë. 
 

I dëmtuari N. B., nga Prishtina rr. “R. B. H-.., nr .., për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civilo juridik. 
 

Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale, në emër të paushallit gjyqësor 

të paguaj shumën prej 50€ ( pesëdhjetë) euro, brenda  afatit prej 15 dite, pas  plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore-Departamenti i Krimeve të Rënda në Prishtinë, ka ushtruar  aktakuzën 

PP/I.nr.174K/2020 të dt.29.10.2020, kundër te akuzuarit  G. R., për shkak të veprës penale 

Marrja e ryshfetit nga neni 421par.1  të KPRK-së,  
 

Gjykata, ka  mbajtur seancën e  shqyrtimit fillestar me dt. 10.12.2020, në të cilin ishin të 

papranishëm prokurori i shtetit Arian Gashi,  i akuzuari G. R. me mbrojtësin e tij av. S. M. sipas 

autorizimit. 
 

Në seancën e shqyrtimit fillestar pas leximit të aktakuzës   nga prokurori i shtetit i akuzuari ka 

deklaruar: se e ka kuptuar aktakuzën për veprën penale për të cilat akuzohet dhe ka pranuar 

fajësinë duke shprehur pendimin e thellë, ka premtuar gjykatës se nuk do të përsëris më veprime 

të tilla.  
 

Mbrojtësi i të akuzuarit G. R. av.S. M. deklaroi e mbështet deklarimin e të mbrojturit të tij dhe 

pranimin e fajësisë se pranimi është bërë konform rregullave të KPPK-së, pas një konsultimi në 

mes te tij  si avokat dhe të mbrojturit të tij, dhe të provave të shkresave të lëndës dhe vet 

këmbëngulja te mbrojturit të tij që ta pranoi veprën penale për shkak se e ndien veten fajtor qe 

ka pranuar të dal të takohet me palën e dëmtuar, i mbrojturi i tij e ka të qartë qe pranim i fajësisë 

në këtë fazë të procedurës penale është rrethanë lehtësuese dhe gjithashtu e ka të qartë se do ti 

shqiptohet sanksioni penal. Duke pas parasysh se i mbrojturi i tij gjatë dhënies se dëshmisë se tij 
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para prokurorit të shtetit ka shprehur vullnetin qe ta pranoi fajësinë dhe gjithashtu të lidhet edhe 

marrëveshja mbi pranimin e fajësisë konsiderojmë se janë krijuar kushtet dhe rrethanat ku 

parashihen dispozitat ligjore  për kushtet dhe rrethanat posaçërisht lehtësuese si dhe faktin se më 

parë nuk ka qenë i dënuar për vepra të tilla penale, përkundrazi ka qenë njëri nder inspektoret 

më të angazhuar , dhe më të përpikte  në Komunën e Prishtinës, andaj  e lusim gjykatën qe gjatë 

matjes se dënimit ti shqiptoi  një dënim të kushtëzuar në mënyrë qe pasojat të jenë më të pakta 

për të mbrojturin e tij. 
 

Gjykata, pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari, ka marr edhe  mendimin e  prokurorit të shtetit, 

i cili ka deklaruar : nuk e kundërshtojmë pranimin e fajësisë nga i akuzuari G. R., ky pranim gjen 

mbështetje  edhe në provat në shkresat e lëndës të cilat janë propozuar në aktakuzë e cila është 

objekt i shqyrtimit të kësaj çështje penale. Sa i përket faktit pranimit të fajësisë nga ana e të 

akuzuarit kërkojmë nga gjykata që me rastin e matjes se dënimit të njëjtën ta merr si rrethanë 

lehtësuese.  
 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga i akuzuari për veprën penale për të cilën ngarkohet dhe 

mendimit të prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, e i cili  u pajtua me pranimin e 

fajësisë, Gjykata, bazuar ne nenin 248 par.4 të KPPK-së,  me aktvendim ka pranuar fajësinë nga 

i akuzuari, pasi qe gjykata është bindur se i akuzuari paraprakisht është konsultuar mjaftueshëm 

me mbrojtësin e tij av. S. M., i ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësie, pranimi është 

bërë me vullnet dhe vetëdije të plotë pa presion apo ndikim, pranimi është i mbështetur edhe në 

provat materiale, qe janë sipas aktakuzës, dhe se janë përmbushur kushtet nga neni 248 i KPPK, 

për pranimin e fajësisë.   
 

Po ashtu,  edhe nga  shkresat e lëndës, por edhe nga deklarimet e palëve në procedurë, gjykata 

gjeti se në veprimet e të akuzuarit G. R., përmbushen  të gjitha elementet e veprës penale Marrja 

e ryshfetit nga neni 421 të KPRK-së, si dhe vërtetoi gjendjen e  përshkruar si në dispozitiv  te 

këtij aktgjykimi, prandaj gjykata edhe e shpalli fajtor të akuzuarin, pasi që më parë gjeti se është 

penalisht përgjegjës. 
 

Gjykata me  rastin e caktimit të llojit të dënimit dhe lartësisë së tij, bazuar ne nenin 69 të KPRK-

së,  mori për bazë të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, ashtu që 

si rrethana lehtësuese mori: se i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën penale, rrethanat e 

kryerjes së veprës penale, sjelljen e më hershme të të akuzuarit, sinqeritetin e treguar gjatë 

seancës, kushtet në të cilat jetoni akuzuar,  intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur, nuk ka pasur pasoja nga vepra penale, andaj gjykata i shqiptoi dënimin të akuzuarit si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi, me bindje se i njëjti i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale 

të të akuzuarit, se me të do të ndikohet që të parandalohet i njëjti që të kryej ndonjë vepër penale 

në të ardhmen, se do t`i parandalojë personat e tjerë në kryerjen e veprës penale, se me të 

mjaftueshëm do të shprehet gjykim shoqëror për veprën penale, se do të ndikohet në ngritjen e 

moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit, me çka në tërësi do të arrihet qëllimi i 

dënimit nga neni 38 te KPRK-së. 
 

 Vendimi për udhëzimin  palës së dëmtuar ne kontest civil,  mbi kërkesën pasurore-juridike u 

muar në bazë të nenit 463 par. 2. të KPPRK-së.  
 

Mbi shpenzimet e procedurës penale është vendosur konform nenit 450 par.1 dhe par.2 pika 2.1 

lidhur me pikën 2.6 të KPPK-së. 
 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 248 e365 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  
 

Aktgjykimi është përpiluar me datë 17.12.2020. 
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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA 
 

PKR.nr.981/2020 dt.10.12.2020. 
 

 Procesmbajtësja                                                              Kryetari i trupit gjykues, 

 Kimete Mehmeti                                                                   Isuf Makolli 

_____________                                                                 ____________ 

 

 

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. 

 


