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PML.nr.333/2019 

 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përberë nga gjyqtarët Nesrin Lushta,   

kryetare, Mejreme Memaj e Rasim Rasimi, anëtar, me bashkëpunëtoren profesionale Qefsere 

Berisha, procesmbajtëse, në çështjen penale të dënuarit I.H., nga fshati C., komuna e M., për 

shkak të veprës penale marrja e ryshfetit, parashikuar me nenin 428 par.1 të  Kodit Penal të 

Kosovës (KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesën  për mbrojtje të ligjshmërisë të 

mbrojtësit të dënuarit avokatit E.K.,  paraqitur kundër aktgjykimit të formës së prerë të 

Gjykatës Themelore në Gjakovë  - Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.50/2018 datë 26 

prill 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 21 janar 2020, mori ketë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Me aprovimin e  kërkesës  për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësit të dënuarit I.H.,  

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës – Departamenti i Krimeve të Rënda 

PAKR.nr.301/2019 datë 9 korrik 2019 anulohet dhe çështja i kthehet kësaj gjykate në 

rigjykim.  

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë- Departamenti i Krimeve të Rënda me aktgjykimin 

PKR.nr.58/2018 datë 26 prill  2019 të dënuarin I.H.  e ka shpall fajtor për veprën penale 

marrja e ryshfetit, parashikuar me nenin 428 par.1 të KPRK, dhe e ka gjykuar me dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej tetë (8) muajve dhe dënim me gjobë në shumë prej 1000 (njëmijë) 

€. Nëse i dënuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj gjobën atëherë e njëjta do t’i 

zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që në një ditë burgimi do t’i llogariten 20 € të 

gjobës.  

 

Në procedurën ankimore sipas ankesës së mbrojtësit të dënuarit Gjykata e Apelit e Kosovës 

duke vendosur përkitazi me ankesën  me aktgjykimin PAKR.nr.301/2019 datë 9 korrik  2019  

e ka refuzuar atë si të pabazuar.  

 

Kundër aktgjykimeve të lartcekura ka paraqitur kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi 

i të dënuarit avokati E.K., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale 

dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që kërkesa të aprovohet aktgjykimet e 

kundërshtuara të anulohen ashtu që i dënuari në mungesa të provave të lirohet nga akuza apo 

që çështja të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.  

 

Ndaj kërkesës së mbrojtësit se të dënuarit është përgjigjur Kryeprokurori i Shtetit me 

parashtresën  me shkrim KMLP.II.nr.231/2019 datë 11 nëntor 2019 me propozim që kërkesa 

të refuzohet si e pabazuar.  
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Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoj shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPP,  vlerësoj pretendimet në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë dhe gjeti se: 

 

Kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar.    

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë mbrojtësi pretendon se aktgjykimet e kundërshtuara 

përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 

nënpar.1.12 të KPP sepse nuk janë përpiluar në pajtim me nenin 370 par.7 e 8 të KPP. 

Kështu, sipas mbrojtësit në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së parë  gjykata nuk jep arsye 

se cilat fakte dhe për çfarë arsye i ka konsideruar si të vërtetuara, me shumë përshkruhen 

provat  e administruara sesa behet analizë e tyre, e për habi as gjykata e shkallës së dytë nuk 

ka dhënë arsyetim bindës. I dënuari është shpall fajtor vetëm me një provë-dëshminë e 

dëshmitarit G.K., kurse provat tjera që janë administruar në ketë çështje nuk mund të 

konsiderohen prova. Video incizimi i bërë nuk mund të trajtohet si provë, ngase ka të bëjë me 

të njëjtin person – dëshmitarin G.K., e edhe raporti i hetueses V.V., është në kuadër të një 

prove – që lidhet me dëshminë e dëshmitarit.. Në ketë drejtim për habi as gjykata e shkallës 

së dytë nuk ka dhënë arsyetim bindës por është mjaftuar të potencon se nuk kemi të bëjmë me 

një provë ( dëshminë e dëshmitarit të lartcekur) por edhe me incizimin e bisedës së siguruar 

me masat e fshehta në pajtim me ligjin. Në fakt mbrojtja nuk e ka venë në dyshim asnjëherë 

faktin se vëzhgimi i fshehtë është bërë në pajtim me ligjin por faktin se nga përmbajtja e 

bisedës së incizuar nuk ka rezultuar asnjë veprim inkriminues për të mbrojturin e tij. Pastaj, 

sipas mbrojtësit dëshmia e dëshmitarit G.K., është jo reale dhe kundërthënëse. Kështu, ai 

fillimisht thekson se kinse i mbrojturi i tij i ka kërkuar bakshish nëse e ngrit çmimin për 

karrige prej 11 € në 13 €, në prokurori deklaron se nuk i ka kërkuar ryshfet dhe se çmimi për 

karrige ishte caktuar 11 €, pastaj edhe në shqyrtimin gjyqësor dëshmon në mënyrë 

kundërthënëse duke deklaruar se i dënuari i ka kërkuar 1500 € hua pastaj  se i duket se ia ka 

kërkuar 1000 €, por ka pasur dyshim se nuk po ia kërkon hua por ryshfet. Ky dëshmitar sipas 

mbrojtësit duke qenë menaxher i restorantit dhe polic  me arsye fitohet përshtypja se nga 

frika se eventualisht nxënësit nuk do të dërgohen në mbrëmjen e maturës në restorantin e tij e 

ka hartuar raportin e parë kinse i akuzuari i ka kërkuar ryshfet në këmbim të dërgimit të 

nxënësve në restorantin e tij dhe ky veprim sipas mbrojtësit nuk ka dilemë se mund të 

vlerësohet si një lloj trysnie në të akuzuarin-dënuarin krejt kjo me qellim që nxënësit të 

dërgohen në restorantin e tij.  Përveç dëshmisë së tij kontradiktore i dënuari është shpall fajtor 

edhe vetëm mbi bazën e dëshmisë së tij edhe pse konform dispozitës së nenit 262 par.2 të 

KPP gjykata nuk ka mund ta shpall fajtor me një provë.  Pastaj, pavarësisht faktit se i 

mbrojturi i tij është person zyrtar-drejtor i shkollës në ketë çështje nuk ka komunikuar si 

person zyrtar  i cili do të merr vendim se ku do ta presin mbrëmjen e maturës nxënësit, sepse 

për ketë dhe kushtet tjera ka vendosur komisioni i shkollës i përberë edhe nga nxënësit ndërsa 

i mbrojturi i tij duke qenë drejtor i shkollës dhe duke e ndjerë veten si përgjegjës për 

mbarëvajtjen e mbrëmjes së maturës me dëshmitarin është natyrshme dhe mjaft e arsyeshme 

që ka kontaktuar si menaxher i restorantit që të kujdeset në rend të parë për sigurinë e 

nxënësve si dhe kushtet e ushqimit dhe kushtet e tjera. Duke pasur parasysh ketë fakt gjykata 

e shkallës së parë gabimisht e trajton te mbrojturin e tij si person zyrtar në ketë çështje, 

ndërsa gjykata e shkallës së dytë konkludon”  nga përmbajtja e CD-së pa dyshim vërtetohet 

se i akuzuari edhe pse nuk ishte kompetent për të vendosur për ofertat“, kjo për faktin se ai 

nuk kishte vepruar si person zyrtar për të nxjerr vendime administrative sepse lidhur me atë 

se ku nxënësit do e presin maturën ka vendosur komisioni i shkollës i përberë kryesisht nga 

nxënësit dhe nuk ka vendosur i mbrojturi i tij. Me tej sipas mbrojtësit gjykata e shkallës së 
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dytë konkludon se i mbrojturi i tij gjatë marrjes në pyetje në polici ka pasur mbrojtës (i cili 

konkludim nuk qëndron sepse i mbrojturi i tij nuk ka pasur mbrojtës) dhe se në rastin konkret 

përfitimi në kuptim të veprës penale të marrjes së ryshfetit konsiderohet edhe huaja që 

personi zyrtar kërkon. 

 

Kjo Gjykatë pas vlerësimit të pretendimeve ankimore të ngritura në kërkesën për mbrojtje të 

ligjshmërisë ka gjetur se  aktgjykimi i shkallës së dytë  përmban shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPP. 

 

Siç del nga shkresat e lëndës me aktgjykimin e shkallës së pare i dënuari është shpall fajtor 

për veprën penale të marrjes së ryshfetit, nga neni 428 par.1 të KPRK sepse: 

 

“Me datë 2.05.2018 i pandehuri I.H. –Drejtor në SHML “H.B.” në M., në cilësinë e personit 

zyrtar ka kërkuar ryshfet në shumë prej 1.500 € nga G.K.-menaxher i restaurantit “B.-.” në 

M., për të organizuar mbrëmjen e maturës për vitin 2018 të maturanteve të shkollës së tij në 

ketë restorant, ashtu që oferta reale për karrige ka qenë 11€ i pandehuri ka kërkuar nga 

menaxheri që ta ngritë këtë çmim për 13 € për përfitime personal,  ashtu që diferencën prej 2 

€ për një person ta merr për vete, e që një gjë e tillë është provuar në bazë të masave të 

fshehta të vëzhgimit me video dhe audio në vende publike dhe private monitorim i fshehtë i 

bisedave në vende publike të kryera nga ana e Policisë e në bazë të urdhëresës të lëshuar nga 

Gjykata Themelore në Gjakovë PN.nr.11/2018 datë 25.04.2018” 

 

Kurse, nga përmbajtja e aktgjykimit të shkallës së dytë del se i dënuari  ka kërkuar hua nga 

dëshmitari G.K.   

  

Kështu, në aktgjykimin e shkallës së dytë në faqen e pestë pasuesi i dytë theksohet “ nga 

shikimi i shkresave të lëndës del se gjykata e shkallës së parë gjendjen faktike në ketë çështje 

penale e mbështet në dëshminë e të dëmtuarit-dëshmitarit G.K., provat materiale të siguruara 

nga zbatimi i masave të fshehta teknike të vëzhgimit dhe hetimit ( të zbatuara sipas 

urdhëresës të lëshuar nga gjyqtari i procedurës paraprake PN.KR.nr.11/2018 datë 

25.04.2018) nga të cilat janë siguruar CD-et të cilat prova janë administruara në shqyrtimin 

gjyqësor dhe pjesërisht nga mbrojtja e të akuzuarit (për takimet dhe vendin ku është takuar 

me dëshmitarin dhe qëllimin e këtyre takimeve) dhe sipas vlerësimit të kësaj gjykate këto 

prova janë të pranueshme dhe plotësisht mbështesin njëra tjetrën. Pra, nga provat e 

përmendura me lartë rezulton se deklarata e dëshmitarit G.K. se i akuzuari përmes telefonit 

ka kërkuar që të takohet me dëshmitarin, se me datë 16.04.2018 janë takuar në restorantin 

“B.-.” të cilin e ka menaxhuar dëshmitari, se gjatë takimit kanë biseduar edhe lidhur me 

organizimin e mbrëmjes së maturës për vitin shkollor 2018, se me ketë rast i akuzuari i kishte 

kërkuar atij (dëshmitarit) para hua ( shumën prej 1500 €), se me datë 2.05.2018 sipas 

kërkesës së dëshmitarit ( i cili paraprakisht kishte pranuar që të bashkëpunoi me rastin e 

zbatimit të masave të përmendura) janë takuar edhe në parkingun e këtij restoranti brenda në 

veturën e të akuzuarit vërtetohen plotësisht edhe me deklaratën e të akuzuarit të dhënë në 

polici ( procesverbali i dt.25.07.2018), në të  cilën deklaratë, në praninë e mbrojtësit të tij, ka 

treguar për takimet me dëshmitarin, se iniciativa për takim ishte e tij, por edhe faktin e 

pohuar nga dëshmitari se i ka kërkuar hua në para pa precizuar shumën( po i njëjti 

procesverbal faqja 5, përgjigjja 7 ) ndërsa në Prokurori dhe shqyrtim gjyqësor e ka mohuar 

se ka kërkuar hua nga dëshmitari, por nuk ka dhënë asnjë arsye të qartë për ndryshim të 

deklaratës”.  
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Por, ky konkludim i gjykatës së shkallës së dytë është në kundërshtim jo vetëm me arsyetimin 

e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë por edhe me shkresat e lëndës sepse dëshmitari 

G.K. në kohën kur ngarkohet i dënuari ta ketë kryer veprën penale përveç që ishte menaxher i 

restorantit “B.-.” ishte edhe zyrtar policor, dhe se ketë rast e kishte paraqitur  në njësinë e 

hetimeve në Stacionin Policor të Gjakovë duke përpiluar raport zyrtar. Ketë raport e kishte 

pranuar policia me 24.04.2018 dhe sipas këtij raporti të nënshkruar nga dëshmitari i dënuari 

me 16.04.2018 e kishte kontaktuar në telefon dhe kishte kërkuar takim me të. Rreth orës 

11:00 i dënuari kishte shkuar në restorantin e dëshmitarit  dhe e kishte informuar se mbrëmja 

e maturës do të mbahej me 12 maj duke e përzgjedhur restorantin e tij, mirëpo fillimisht 

kishte kërkuar nga dëshmitari që të merren vesh një herë e përgjithmonë në kuptim që çdo vit 

t’i sjellin maturantët në restorantin e tij derisa ai ishte drejtor i shkollës. I dënuari  kishte 

kërkuar nga dëshmitari që t’ia jap atij 1500 € për t’i sjell nxënësit  në restorantin e tij 

përndryshe do t’i qonte në Rahovec në restorantin “E.P.”. Dëshmitari i kishte thënë se çmimi 

real për një karrige është 11€ por i dënuari i kishte thënë se “un i dua 1500€ e t’i çmimin bone 

sa te duash ti, mua kjo sme interson”. Në dëshminë e tij të dhënë në polici me 10.08.2018 

dëshmitari G.K. e mbështet raportin zyrtar të  përpiluar nga ana e tij duke shtuar se “është e 

vërtetë se drejtori ka shkuar në restorantin e tij dhe ia ka  kërkuar 1500 € ryshfet ashtu që ka 

kërkuar nga ai të bejë marrëveshje që çmimi real për karrige ishte 11 € dhe ai ka kërkuar që 

çmimi të behej 12 ose 13€ që në përgjithësi arrinte shumën e lartcekur”.  Në fakt dëshmitari 

G.K. në hetime dhe në shqyrtimin gjyqësor  e ndryshon dëshminë duke deklaruar se i dënuari 

ia ka kërkuar hua 1500 € dhe se ka pasur dyshim se nuk po ia kërkon hua por po  i  kërkon 

ryshfet, por edhe në hetime edhe në shqyrtimin gjyqësor ka theksuar se oferta për karrige për 

mbrëmje të maturës ka qenë 11 €, 12 € dhe 13 € dhe ai (i dënuari) i ka thënë se nëse pranon 

ofertën 13€ e dua një bakshish, dhe se diferencën prej dy euro e ka kërkuar bakshish.  

 

Duke pasur parasysh dëshminë e dëshmitarit G.K. në të gjitha fazat e procedurës për ketë 

gjykatë nuk është e qartë së në çka gjykata e shkallës së dytë e ka mbështet konkludimin e saj 

se i dënuari i ka kërkuar para hua të dënuarit dhe se  deklarata e dëshmitarit  përputhet me 

mbrojtjen e të dënuarit të dhënë polici në prani të mbrojtësit (  i dënuari kur është dëgjuar në 

polici nuk ka pas mbrojtës).  

 

Pastaj,  në arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së dytë në faqen e 6 pasusi i fundit ndër të 

tjera theksohet: 

 

“ se rezultojnë si të drejta dhe të ligjshme përfundimet e gjykatës së shkallës së parë se i 

akuzuari I.H. ka kryer veprën penale për të cilën është shpall fajtor, sepse nga provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të padyshimtë 

se i akuzuari I.H. në cilësinë e drejtorit të SHML “H.B.” në M., nga menaxheri i restorantit 

“B.-.” fillimisht kërkon hua në shumë prej 1500 € dhe bisedon me të njëjtin për mundësinë e 

organizimit të natës së maturës të maturanteve të shkollës në të cilën ai ishte drejtor e pastaj 

në takimin që këta të dy kishin në veturën e të akuzuarit në parkingun e restorantit në fjalë 

kërkon nga dëshmitari që për ta organizuar ketë mbrëmje në restorantin e tij, ai pra 

dëshmitari, ta ngrit çmimin nga çmimi real për karrige 11€ në 13€ për përfitim personal ashtu 

që diferenca prej 2 € ti jepet të akuzuarit me ç’rast i premton se nxënësit do të sjellën çdo 

herë tek dëshmitari “nëse rrinë mirë”. Pra, vepra penale është konsumuar në momentin e 

kërkimit të përfitimit dhe në rastin konkret përfitimi në kuptim të veprës penale të marrjes së 

ryshfetit konsiderohet edhe huaja që personi zyrtar kërkon”. 

 

Sipas këtij konkludimi të gjykatës së shkallës së dytë tani del se i dënuari fillimisht nga 

dëshmitari ka kërkuar hua, e pastaj në takimin që këta kishin në parkingun e restorantit në 
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veturën e akuzuarit kishte kërkuar  ngritjen e çmimit nga çmimi real për karrige 11 € në 13 € 

për përfitim personal. Nëse i dënuari ka kërkuar nga dëshmitari  vetëm para hua  atëherë në 

veprimet e tij nuk konsumohet vepra penale e marrjes së ryshfetit, kurse është çështje tjetër  

nëse i dënuari në këmbim të organizimit të mbrëmjes së  maturës  në restorantin e tij i  ka 

kërkuar para – hua si përfitim.  

 

Këto, kundërthënie dhe paqartësi janë aq të theksuara në aktgjykimin e shkallës së dytë  sa që 

e bëjnë atë të paqartë, konfuz dhe plotësisht të pakuptueshëm në raport me veprimet 

inkriminuese të të dënuarit të përshkruara në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së parë dhe 

me akuzë, e që  paraqesin shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 384 

par.1 nënpar.1.12 të KPP për çka aktgjykimi i shkallës së dytë u dashtë të anulohet pa u 

lëshuar në vlerësimin e pretendimeve tjera në kërkesë të cilat gjykata e shkallës së dytë duhet 

t’i marrë parasysh dhe t’i vlerësojë me rastin e rigjykimit dhe pastaj të marrë një vendim të 

drejtë në ketë çështje juridiko penale.  

 Nga arsyet e lartcekura kjo gjykatë konform dispozitës së nenit 438 par.1 nënpar.1.2  të KPP 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

PML.nr.333/2019, datë 21 janar  2020 

 

 

Procesmbajtësja,                                                                             Kryetarja e kolegjit-

gjyqtarja, 

Qefsere Berisha                                                                                          Nesrin Lushta 


