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Numri i dokumentit:     01741946 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 P.nr.119/2019 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, (në objektin 

e gjykatës në Mitrovicë-Veri), Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtarët e trupit 

gjykues gjyqtarët-gjyqtarët; Nurije Shala dhe Gëzim Ademi, me bashkëpunëtorin profesional 

Muharrem Prekazi dhe procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale kundër të 

pandehurit O.O, i akuzuar për veprën penale; Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

neni 422 par.1 e lidhur me nenin 81 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (më tej KPRK), 

sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.I.84/2015 të dt.28.10.2019. 

Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në prezencën e palëve; Prokurorit të shtetit në PTH në 

Mitrovicë, Njazi Rexha, të pandehurit O.O, mbrojtësit të tij av.Fatmire Braha, përfaqësuesit me 

autorizim të Doganës së Kosovës, B.B. Në këtë rast shqyrtimi gjyqësor ka qenë i mbyllur për 

publikun, sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor, dhe Trupit gjykues, për shkak të Pandemisë 

COVID-19. Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor është regjistruar në procesverbal, nuk është 

regjistruar me audio dhe video në mungesë të pajisjeve teknike. Shqyrtimi gjyqësor ka 

përfunduar më dt.26.03.2021, të njëjtën ditë është shpallur publikisht aktgjykimi,  ndërsa më 26 

prill 2021, është përpiluar me shkrim, ky 

 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

O.O, me nofkën “O.”, nga i ati S., e ëma S., e vajzërisë H., i lindur më dt.... në Vushtrri, ku 

edhe jeton, në Rr...., me numër personal të identifikimit; ..., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, në atë kohë i punësuar në Doganën e Kosovës, si zyrtar tereni, i martuar, baba i dy 

fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët ekonomike, më parë i pa gjykuar, 

ndaj tij nuk zhvillohet ndonjë procedurë tjetër penale. 
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Në mbështetje të nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 sipas Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës,  i pandehuri; 

LIROHET NGA AKUZA 

SEPSE: 

Në cilësinë e zyrtarit të terrenit në Doganën e Kosovës, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare i 

tejkalon kompetencat e tij, me qëllim që vetit t’i sjellë dobi ashtu që: 

1. Më datën 19.01.2015, me rastin e furnizimit të automjetit zyrtar të tipit “VWT5” me targa 

zyrtare ..., në pompën e benzinës “E. P.” në Vushtrri, pompë kjo kontraktor i autorizuar i 

kompanisë “H. P.” – kontraktor i Doganës së Kosovës, nga punëtori i pompës së benzinës 

R.M, ka pranuar kundërvlerën prej 35 euro në vend të mbushjes së automjetit me derivat të 

naftës dhe nga i njëjti ka pranuar faturën me nr.524606 me të dhëna fiktive lidhur me 

kilometrazhin e automjetit. 

 

2. Më datën 28.11.2014, me rastin e furnizimit të automjetit zyrtar të tipit T-5, me targa ..., në 

pompën e benzinës “E. P.” në Vushtrri, pompë kjo nënkontraktor i autorizuar i kompanisë “H. 

P.” – kontraktor i Doganës së Kosovës, me 78 litra sipas faturës nr.504184, ka shënuar 

kilometra 129776 e që sipas librit për evidentimin e kilometrave të kësaj veture kilometrat e 

paraqitura në faturë janë kaluar dy ditë më herët dhe se kilometrat e paraqitur janë fiktive. 

 

 

3. Më datën 09.12.2014, me rastin e furnizimit të automjetit zyrtar “Toyota” me targa ..., në 

pompën e benzinës “E. P.” në Vushtrri, pompë kjo nënkontraktor i autorizuar i kompanisë “H. 

P.” – kontraktor i Doganës së Kosovës, me 47 litra, sipas faturës nr.504211 ka shënuar 

kilometrat 241905 në mënyrë fiktive pasi që sipas librit për evidentimin e kilometrave të kësaj 

veture kilometrat e paraqitura kjo veturë i ka kaluar më datën 12.12.2014. 

 

- Me këtë kishte për të kryer veprën penale; Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

neni 422 par.1 e lidhur me nenin 81 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

 

- I akuzuari lirohet në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale.  

 

- Lidhur me kërkesën pasurore juridike, pala e dëmtuar udhëzohet në kontest të rregullt civil.  
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A r s y e t i m 

- Aktakuza: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.84/2015 të dt.28.10.2019, 

kundër të pandehurit: O.O, për veprën penale: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

neni 422 par.1 e lidhur me nenin 81 të KPRK-ës. 

 

- Kompetenca;  

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t’i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

nenit 9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës 

me seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës 

Veri, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur, vepra e pretenduar penale, pretendohet se ka ndodhur në 

Regjionin e Mitrovicës dhe rrjedhimisht, bie brenda juridiksionit territorial të Gjykatës 

Themelore të Mitrovicës, sipas nenit 29, paragrafi 1, të KPP-ës. Sipas aktakuzës së prokurorisë 

vepra për të cilën akuzohet i pandehuri është vepra penale nga neni 422 par.1 të KPRK-së, e që 

sipas dispozitës së nenit 22 par.1 pika 1.77 të KPP-së, bie në kompetencë të Departamentit për 

Krime të Rënda, andaj e tërë çështja penale është gjykuar pran këtij departamenti. 

 

- Rrjedha e procedurës penale: 

Në këtë çështje penale janë mbajtur dy seanca të shqyrtimit gjyqësor. Seanca e parë është 

zhvilluara më 26 shkurt 2021, ndërsa seanca e dytë është mbajtur më 26 mars 2021. 

 

- Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Shqyrtimi gjyqësor ka qenë i mbyllur, sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor për mbrojtjen e 

palëve, stafit dhe publikut nga pandemia COVID-19. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje në lidhje 

me çështjen e publicitetit në shqyrtimit gjyqësor.  

 

- Gjuha e përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe.  
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- Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat, rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit. Shqyrtimet gjyqësore – seancat 

nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar pajisjet e nevojshme për 

incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  

 

- Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

- Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Njazi Rexha, i 

pandehuri O.O, dhe mbrojtësi i tij av.Fatmire Braha,, dhe përfaqësuesi me autorizim i Doganës 

së Kosovës B.B.  

 

- Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të datës  26.02.2021 dhe 26.03.2021, në cilësi të provave 

materiale në shqyrtimin gjyqësor, janë administruar provat e propozuara nga Prokuroria dhe 

mbrojtja e të pandehurit: 

Janë dëgjuar dëshmitarët: 

- I.S, Q.J, R.M dhe F.H. 

 

Janë administruar provat materiale:  

- Fatura e “H. P” nr.504184 e datës 28.11.2014. 

- Libri për evidentimin e kilometrave prej muajit nëntor 2014. 

- Fatura e “H. P” nr.504211 e datës 09.12.2014. 

- Libri i evidentimeve të kilometrave për muajin dhjetor 2014. 

- Fatura e “H. P” nr.524606 e datës 19.01.2015. 

- Libri i evidentimeve të kilometrave për muajin janar 2015. 

- Raporti i punëtorëve të Doganës së Kosovës nga B.G, S.M dhe Q.J të datës 21.01.2015. 

- Analiza për shpenzimet e derivateve për vitin 2014, që zyrtari O.O, ka realizuar me veturat e 

Doganës së Kosovës dt.27.02.2015. 
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- Marrja në pyetje e të pandehurit dhe fjala përfundimtare: 

Më 26.03.2021, i pandehuri O.O, nuk ka paraqitur mbrojtjen e tij,  por ka vendosur që të 

mbrohet në heshtje. 

 

- Fjala përfundimtare; 

Në të njëjtën datë dhe ditë, palët kanë paraqitur edhe fjalën përfundimtare. 

 

Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë Njazi Rexha, në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar: Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave 

pa mëdyshje vërtetohet se i pandehuri O.O, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet sipas 

aktakuzë. Sipas tij, nuk është kontestues se më dt.19.01.2015 zyrtari i terrenit O.O ka mbushur 

automjetin zyrtar me tagra ... me derivate në pompën e benzinës “E. P.”, me 61 litra dhe ka 

shënuar në mënyrë fiktive kilometrazhin 192698. Nga raporti i dt.21.01.2015 i B.G, S.M e Q.J, 

drejtuar B.P rezulton se më dt.19.01.2015 kanë pranuar automjetin zyrtar nga O.O e i cili është 

pranuar me 192505 km, e të cilat nuk ishin të mbyllura nga O.O me rastin e dorëzimit të 

automjetit. Kilometrat e fundit të mbyllura kanë qenë 192461 nga oficeri S.M, në momentin e 

dorëzimit në Drejtorinë e Doganës më dt.17.01.2015. Më tej prokurori ka shtuar se, gjatë kësaj 

seance u dëgjua dëshmitari I.S, i cili në fakte pranoj se faturat e O.O i ka futur në sistem dhe se 

nuk ka vërejtur parregullsi, në fakte as ne nuk kemi vërejtje problem në faturën si faturë, 

mirëpo problemi qëndron në faktin se zyrtari i terrenit, fatura e tij duhet të jetë në përputhje me 

evidencën e librit të kilometrave, e cila përputhshmëri nuk ekziston në mes faturës dhe librit të 

evidencës. Prokurori më tej ka shtuar se, i pandehuri O.O në deklaratën e dhënë në zyrën e 

prokurorisë nuk ka kundërshtuar faktin se ka mospërputhje në mes kilometrave në faturë dhe 

librin e evidencës së automjetit, mirëpo këtë e ka arsyetuar me faktin se faji ka qenë të GPS-ja, 

e që është në kundërshtim me deklaratën e dëshmitarit F.H, kur deklaron, se GPS-ja, nuk 

ndikon në rritjen apo zvogëlimin e sasisë së derivateve, dhe se asnjë zyrtar i terrenit nuk i është 

ankuar atij si shef i transportit në lidhje me këtë fakt. Në fund të fjalës se tij përfundimtare, 

prokurori  i propozon Gjykatës, që të pandehurin ta shpall fajtor për veprën e kryer penale dhe 

ta gjykoj sipas ligjit dhe me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit t’i ketë parasysh 

rrethanat lehtësues dhe rënduese të parapara me ligj.  
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Përfaqësuesi me autorizim i Doganës së Kosovës, B.B, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, 

mbështet në tërësi fjalën përfundimtare të paraqitur nga prokurori i shtetit në PTH-Mitrovicë. 

Sipas tij, të gjitha faturat të cekuar në aktakuzë të cilat nuk janë shpenzuar për nevojat e 

Doganës së Kosovës, konsiderohen si dëm i pësuar, mirëpo shuma dhe lartësia e tyre nuk janë 

llogaritur.   

 

Mbrojtësi i të pandehurit O.O, av.Fatmire Braha, në fjalën përfundimatare ka shtuar se me 

asnjë provë të vetme, çoftë personale apo materiale nuk u vërtetua se O.O ka kryer veprat 

penale të përshkruara në aktakuzë. Sipas mbrojtjes, si prova të pranueshme në aspektin ligjor 

mund të merren vetëm deklaratat të dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe provat materiale, 

ndërkaq, procesverbalet e marrjes në pyetje para hetuesve të Doganës dhe marrje në pyetje në 

prokurori, nuk mund të përdoren si prova për të përcaktuar fajësinë e të pandehurit. 

Procesverbalet mund të përdoren për të forcuar urdhrat mbrojtës gjatë marrjes në pyetje të 

tërthortë e assesi të përdoren si prova të drejtpërdrejta për të përcaktuar fajësinë në rastin 

konkret për të pandehurin. Më tej ka shtuar se, sipas deklaratave që kanë e dhënë dëshmitarët 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk u vërtetua se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën 

akuzohet, siç nuk mund të dëshmohet se i pandehuri ka ndërmarrë ndonjë veprim të 

kundërligjshëm që do të formësoheshin elementet e ndonjë vepre tjetër penale. Andaj 

konsideron se në veprimet e të pandehurit nuk përmbushën ndonjëri nga elementet e veçanta të 

veprës penale të Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit, sepse në të dyja rastet si në 

dispozitivet e aktakuzës ishte furnizuar me derivate të naftës për automjet zyrtare të Doganës, 

kjo dëshmohet përmes dy faturave të lëshuara nga furnizuesi, për një veprim të tillë për 

mbushjen apo furnizimin me derivate posedonte leje apo autorizim nga vet Dogana. Mbrojtja i 

propozon Gjykatës, të nxjerr aktgjykimin lirues për të pandehurin O.O në mbështetje të nenit 

364 të KPP-së. 

 

I pandehuri O.O, është pajtuar me fjalën përfundimtare të paraqitur nga mbrojtësi/ja i tij dhe 

nuk ka paraqitur fjalën përfundimtare. 

 

- Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor, dhe shpallja publike e aktgjykimit:  

Më 26 mars 2021, në këtë çështje penale gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin 

gjyqësor dhe ka shpallur publikisht aktgjykimin. Aktgjykimi është shpallur në prezencë e të 
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pandehurit O.O dhe mbrojtësit av.Fatmire Braha, e në mungesë të prokurorit të shtetit në PTH-

Mitrovicë, Njazi Rexha dhe përfaqësuesit të Doganës së Kosovës.  

 

- Gjetjet Gjykatës: 

Gjykata në bazë të provave të bashkangjitura në aktakuzë e të cilat janë administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, nuk ka arritur të vërtetoi se i pandehuri O.O ka kryer veprën penale 

Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 81 të Kodit 

Penal të Republikës së Kosovës.  

 

Gjykata gjen se përshkrimi faktik dhe pretendimi si në pikën I të akuzës është mbështetur në 

një provë të vetme, përkatësisht, në deklaratën e dhënë nga i pandehuri në Procedurën 

Disiplinore pranë Doganës së Kosovës. Në këtë deklaratë i pandehuri O.O, pohon faktin se ka 

pranuar [35€] tridhjetepesë euro nga punëtori i pompës së benzinës “E. P.”, duke e fryrë 

faturën e furnizimit me derivate në mënyrë fiktive. 

 

Pikërisht mbi bazën e kësaj deklarate [që ka dhëne i pandehuri gjatë procedurën disiplinore], 

prokuroria ka ngritur aktakuzën kundër të pandehurit në raport me pikën I të akuzës. Gjykata 

rikujton se, prokuroria në këtë rast nuk e ka propozuar si provë këtë deklaratë, megjithatë 

aktakuza e ngritur kundër të pandehurit mbështetët në një provë të tillë. Kjo vërehet edhe në 

arsyetimin e aktakuzës në faqe 3, radhori i pestë, që aktakuza mbështet në këtë deklaratë. 

 

Gjykata thekson se deklarata e dhënë nga i pandehuri në procedurën disiplinore/administrative 

në [Doganën e Kosovës] nuk mund të shërbejë si provë për të mbështetur një akuzë penale apo 

një vendim gjyqësor që për objekt ka një akuzë penale. Për më tepër, një provë e tillë në asnjë 

mënyrë s’mund të shërbejë si provë kryesore për vërtetimin e fakteve vendimtare në 

procedurën penale. Në rastin konkret, kjo deklaratë është prova kryesore dhe e vetme në raport 

me veprën penale si në pikën I të aktakuzës, përkitazi me të pandehurin O.O.  

 

Gjithashtu deklarata e dhënë nga i pandehuri në procedurën administrative më dt.22.01.2015, 

nuk mund të jetë e pranueshme si provë në procedurën penale, sepse sipas dispozitave të Kodit 

të Procedurës Penale, saktësisht nenit 119, 121, 123, 125, 152 dhe 257, janë përcaktuar kushtet, 

kriteret ligjore, mënyra dhe standardet për marrjen e një deklarate nga i pandehuri dhe 
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pranimin e saj si provë e ligjshme dhe e pranueshme në procedurën penale. E gjithë kjo me 

qëllim që të garantohet dhe ruhen të drejtat e të pandehurit në procedurën penale. 

 

Nëse e analizojmë me kujdes deklaratën që ka dhënë i pandehuri në procedurën disiplinore, 

vërejmë se nuk ishte paralajmëruar për mundësinë që të mbrohet në heshtje, për mundësin që të 

mos përgjigjet në pyetje e caktuara, dhe s’ishte paralajmëruar se deklarata e tij mund të shërbej 

si një provë kundër tij në Gjykatë. Këto janë arsyet kryesore se përse një deklaratë e tillë nuk 

mund të shërbejë si provë kundër të pandehurit në procedurën penale.  

 

Gjykata rikujton se sipas Kodi i procedurës penale, standardet e marrjes së deklaratës apo 

marrjes në pyetje te të pandehurit në procedurën penale, janë të një niveli më të larta të cilat 

garantoj sigurinë me të larte juridike, sepse bëhet fjalë për procedurën penale ku shqyrtohen 

dhe vendoset lidhur me akuzat penale. Sipas nenit 125 par.3 të KPP-ës, është përcaktuar se, 

para çdo marrje në pyetje të pandehurit apo marrjes së deklaratës nga ai në procedurën penale, 

kërkohet që i pandehuri të paralajmërohet me mundësinë që të heshtë apo të mbrohet në 

heshtje, që të mos përgjigjet në asnjë pyetje, kur vlerëson se me përgjigjen në pyetjet e 

caktuara mund ta ngarkoi vetën apo familjarët e tij, se mund të mbrohet vet apo të angazhoj 

mbrojtës. 

 

Faktet e sipër cekura tregojnë se i pandehuri O.O, para marrjes në pyetje në lidhje me 

deklaratën e dhënë më 22.01.2015, nuk ishte njoftuar për të drejtat e tij, se;  për të drejtën dhe 

mundësin të refuzoj të përgjigjet në pyetjet e caktuara në rast se beson se mund ta fajësoj vetën 

apo të afërmit e tij si rezultat i përgjigjeve në pyetjet e shtruara. Nga procesverbali i deklaratës 

se dhënë është konstatuar se:“ Refuzimi për tu përgjigjur në pyetje do të konsiderohet si 

përshtypje e pavolitshme e cila do të shënohet për qëllime të procedurës disiplinore”, çfarë 

nënkupton se e tërë kjo është në kundërshtim rregullat që parashihen me Kodin e procedurës 

penale, që ka të bëjë me të drejtat e të pandehurit në procedurën penale, por drejtpërdrejtë është 

në kundërshtim me nenin 125 par.3 të KPP-ës. Ndërkaq, sipas nenit 257 par.1, 2 dhe 3, 

“përcakton se provat e siguruara në kundërshtim me Kodin e Procedurës Penale, janë të 

papranueshme, dhe se gjykata nuk mund të mbështes vendimin e saj në prova të tilla”. 

 

Për më tepër, kjo deklaratë e të pandehurit mund të shërbej vetëm në atë procedurë, 

përkatësisht, në procedurën disiplinore dhe jo në procedurat tjera, marr parasysh specifikat që 
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ka procedura penale e cila ka rregulla të veçanta për marrjen dhe sigurimin e provave, të cilat 

rregulla janë të përcaktuara në mënyrë koncize me dispozitat e [KPP].  Kjo rrethanë është mëse 

e kuptueshme marr parasysh peshën dhe natyrën e akuzave që trajtohen në këtë procedurë dhe 

se çdo shkelje apo cenim i këtyre rregullave procedurale, paraqet bazë dhe mundësi për 

shpalljen e provave të papranueshme. 

 

Gjykata gjen se, më 30 janar 2015 lidhur me këtë rast i pandehuri ka dhënë një deklaratë gjatë 

fazës së hetimeve, pranë sektorit të hetuesisë së Doganës së Kosovës dhe një deklaratë pranë 

Prokurorisë së Shtetit në PTH Mitrovicë, më 9 shtator 2019. Në dy këto deklaratat ai në 

mënyrë kategorike mohon të ketë pranuar para nga punëtori i pompës së derivateve “E. P.”, 

me rastin e furnizimit me derivate të naftës, apo se ka manipuluar me kilometrat në automjetet 

e Doganës. Sipas nenit 123 paragrafi 5 të KPP-ës, Gjykata ka vlerësuar dhe shqyrtuar 

deklaratat e sipër cekura që ka dhënë i pandehuri në lidhje me këtë çështje penale.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri ka shfrytëzuar të drejtën ligjore dhe është mbrojtur në 

heshtje. Me rastin e deklarimit mbi aktakuzën ai ka mohuar fajësinë për veprën penale që 

akuzohet. 

 

Edhe dëshmitari R.M, i cili ka qenë i punësuar në pompën “E. P.”, në deklaratën e tij, që ka 

dhënë më 27 janar 2015 në Doganën e Kosovës, ka mohuar se i ka dhënë para të pandehurit, 

në këmbim të lëshimit të faktuarave fiktive, apo diçka të ngjashme, siç pretendohet në akuzë. 

Në shqyrtimin gjyqësor, ky dëshmitar ka thekson se, gjatë viteve 2014-2015, ka punuar në 

kompaninë “E. P.”, me detyrë mbushjen e automjeteve me derivate të naftës, se, i kujtohet që i 

pandehuri O.O është furnizuar në atë pompë me derivate, sipas tij, asnjëherë dhe në asnjë rast, 

të pandehurit nuk i ka dhënë para, ndonjë dhuratë apo përfitim tjetër, për ndryshimin e 

faturave, apo diçka të ngjashme. 

 

Gjithashtu edhe dëshmitarët tjerë në ketë rast, I.S, Q.J, dhe F.H në dëshmitë e tyre gjatë 

shqyrtimit gjyqësor nuk inkriminojnë te pandehurin O.O, asnjëri nga këta dëshmitar nuk ka 

thënë se i pandehuri ka siguruar fatura fiktive të furnizimit, apo se ka marr para apo përfitim 

për të siguruar fatura fiktive të furnizimit me derivate të naftës, siç pretendohet në akuzën e 

prokurorisë, përkitazi me pikën I.   
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Për me tepër, me asnjë nga provat materiale nuk mund të dëshmohen faktet thelbësore në 

raport me veprën penale si në pikën I. Me këto prova nuk mund të dëshmohet se, i pandehuri 

ka marr apo pranuar para, se ka mashtruar me fatura apo se ka siguruar faktuar fiktive të 

furnizimit me derivate.   

 

Gjykata rithekson se në raport me pikën I. të akuzës nuk ka asnjë provë tjetër që eventualisht 

do të vërtetonte ndonjë nga pretendimet e prokurorisë për këtë pikë të aktakuzë në raport 

veprën penale dhe kryesin e saj. Provat tjera më tepër i ‘u referohen përshkrimeve II dhe III në 

aktakuzë.  

 

Gjykata rithekson se deklarata e dhënë nga i pandehuri në procedurën disiplinore, nuk mund të 

shërbej si provë kundër të tij në këtë procedurë, përkatësisht, në procedurën penale. Ndërsa nga  

deklarata që ka dhënë ai para prokurorit si dhe nga dëshmia e dëshmitarit R.M, nuk mund të 

vërtetohet se i pandehuri ka pranuar [marr] para në shumë prej [35 €] tridhjetepesë euro në 

këmbim të një fature fiktive, me rastin e furnizimit me derivate të naftës. Rrjedhimisht nuk 

mund të provohet as fakti se, i pandehuri ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës 

apo autoritetit zyrtar të tij, siç edhe akuzohet. 

 

Gjykata rikujton se në këtë rast akuza ka III (tre) dispozitivë apo përshkrime të gjendjes faktike 

me një kualifikim ligjor të veprës penale; Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par.1 e lidhur me nenin 81 të KPRK. Sipas aktakuzës, prokuroria i ka cilësuar veprimet e 

të pandehurit si vazhdimësi e veprime që përbëjnë elementet e kësaj vepre penale. 

 

Në përshkimin II dhe III në akuzë, i pandehuri akuzohet se në dy raste të furnizimit me derivate 

të naftës ka shënuara në mënyrë fiktive kilometrazhin e automjetit në faturën e furnizimit.  

 

I pandehuri në deklaratën e tij para prokurorit ka mohuar një pretendim të tillë, duke theksuar 

se gjithmonë i ka shënuar saktë mbushjen e derivateve me kilometrat e shënuar në faturë.   

 

Gjykata gjen se nuk është kontestues fakti se i pandehuri është furnizuar me derivate të naftës 

më dt.28.11.2014 dhe më dt.09.12.2014, në pompën “E. P.” në Vushtrri, si nënkontraktuese e 

kompanisë “H. P.”. Kjo dëshmohet në bazë të dy faturave të furnizimit; fatura me numër: 

129776, e dt.28.11.2014, ku është furnizuar me 78 litra naftë dhe fatura me numër: 504211, e 
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dt.09.12.2014, ku është furnizuar me 47 litra naftë. Këto dy dëshmi, provojnë se i pandehuri 

ishte furnizuar me derivate të naftës për nevoja të automjeteve zyrtare të Doganës se Kosovës. 

Se i pandehuri ishte furnizuar me naftë në pompën “E. P.”, këtë e pohon edhe dëshmitari R.M, 

punëtor në këtë pikë të furnizimit. Në dëshminë e tij, ky dëshmitar pohon se i pandehuri ishte 

furnizuar me naftë në pompën “E. P.”. Sipas vlerësimit të kësaj Gjykatën, dëshmia e 

dëshmitarit, për këto rrethana është e pranueshme dhe e besueshëm, pasi që përputhet me të 

gjitha provat në këtë rast, si dhe dëshmitari ka qenë okular.  

 

Gjykata rikujton se edhe prokuroria pranon se, i pandehuri ishte furnizuar me naftë në pompën 

“E. P.” për nevojat e automjeteve të Doganës, siç ceket në pikën II dhe III të aktakuzë, ku 

theksohet; “se i pandehuri me rastin e furnizimet me derivate ka shënuar në mënyrë fiktive 

kilometrat në faturën e furnizimit”.  Ndërsa sipas dëshmisë së dëshmitarëve, F.H dhe I.S kjo 

Gjykatë vërteton faktin se i pandehuri posedonte leje dhe autorizim për furnizimin me derivate 

të automjeteve zyrtare të Doganës së Kosovës. 

 

Sipas vlerësimeve të gjykatës në veprimet e të pandehurit nuk përmbushen asnjë nga elementet 

e veçanta të veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sepse i pandehuri 

në dy këto raste që cekën në pikat II dhe III të akuzës, ishte furnizuar me derivate të naftës për 

automjetet zyrtare të Doganës së Kosovës. Këto fakte provohen nëpërmjet dy faturave të 

lëshuara nga furnizuesi -pompa “E. P.”, nga mbrojtja e të pandehurit si dhe dëshmia e 

dëshmitarit R.M. Për një veprim të tillë përkatësisht, për mbushjen apo furnizimin me derivate 

i pandehuri posedonte leje - autorizim nga Dogana e Kosovës.  

 

Gjykata bazuar në provat e bashkangjitura në aktakuzë, nuk ka arritur që të vërtetoi se i 

pandehuri ka tejkaluar detyrat apo autorizimet e tij zyrtare, se ka përfituar në ndonjë mënyrë 

për vete apo për tjetrin apo se ka shkaktuar ndonjë dëm eventual, siç pretendohet në akuzë.  

 

Së pari, prokuroria nuk ka përcaktuar me saktësi se i pandehuri në çfarë mënyre apo forme i ka 

tejkaluar/keqpërdorur detyrën zyrtare, cilën dispozitë apo akt ligjor apo nën ligjor e ka cenuar.  

 

Së dyti, nuk është përcaktuar se kush ka përfituar nga ky tejkalim eventual i autorizimeve 

zyrtare nga i pandehuri, gjegjësisht nga veprimi apo mosveprimi i tij. Për me tepër, vetë 

prokuroria pranon se i pandehuri është furnizuar me naftë në dy raste që ceken në akuzë. Pra, i 
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pandehuri posedonte leje apo autorizim për t’u furnizuar me naftë, kishte vepruar kësisoj më 

28.11.2014 dhe më 09.12.2014, ishte furnizuar me naftë për automjete zyrtare të Doganës, 

kishte tërheqë edhe faturat furnizimit siç kërkohej. Andaj me të drejtë shtohet pyetje, se ku 

qëndron keqpërdorimi i detyrës zyrtare në këtë rast?.  

 

Përderisa nuk mund të dëshmohen rrethanat si në vijim; se i pandehuri ka përfituar për vete 

apo për tjetrin, se ka tejkaluar detyrat apo autorizimet zyrtare, se ka shkaktuar ndonjë dëm 

eventual Doganës se Kosovës. Në mungesë të këtyre elementeve nuk përmbushen elementet e 

veprës penale në fjalë. Ndër të tjera, edhe dëshmitari I.S i cili në atë kohë mbante pozitën 

“Zyrtar Transporti” pran Doganës së Kosovës, në deklaratën e tij dhënë në shqyrtim gjyqësor, 

ka konstatuar se në faturat e paraqitura nga i pandehuri O.O, s’kishte vërejtur asnjë parregullsi. 

 

Gjykata rikujton se të vepra penale, keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtarë, akuza 

patjetër duhet të dëshmojë me prova saktësisht tejkalimin e detyrës apo autorizimit zyrtar sepse 

kjo është element i veçante dhe bazë e kësaj vepre penale. Prokuroria duhet të dëshmoj se me 

veprimet e të pandehurit është cenuar ligji, veprimi i tij ka tejkaluar detyrat zyrtare të punës së 

tij, të dëshmojë vlerën e saktë të dëmit apo të përfitimit material për vete apo tjetrin, gjegjësisht 

mënyrën, llojin dhe lartësinë. Sipas vlerësimeve të gjykatës nuk mjafton që akuza të parafrazoj 

fjalët apo përshkrimin e veprës penale sikur në dispozitën e nenit 422 par 1 të KPRK-së. Kjo 

akuzë e ngritur nga prokuroria nuk ka shpjeguar, arsyetuar e as dëshmuar asnjërën nga faktet 

kryesore në raport me elementet e kësaj vepre penale dhe në raport me të pandehurin O..  

 

Gjykata pranon faktin se ka dallime (mospërputhje) në kilometrat e shënuara në dy faturat e 

furnizimit ne raport me librin e evidencës së kilometrave. Kjo dëshmohet përmes dy faturave 

me numër: nr.504184 dhe nr.504211, libri për evidentimin e kilometrave prej muajit nëntor 

2014, dhe për muajin janar 2015, si dhe raporti i punëtorëve të Doganës së Kosovës i datës 

21.01.2015, si dhe analiza e të dhënave mbi kilometrat e kaluara. Të gjitha këto dëshmi 

tregojnë se ka një mospërputhje të shifrave të kilometrave në raport me librin e evidencave. 

Mirëpo, sa i përket sa i përket këtyre dallimeve të kilometrave, fillimisht prokuroria, nuk ka 

arritur që të vërtetoi faktin kjo është bërë me dashje dhe qëllimisht nga i pandehuri, kur kemi 

parasysh se kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje të drejtpërdrejtë. Prokuroria këtë 

mospërputhje të kilometrave nuk ka arritur ta ndërlidhe me ndonjë veprim tjetër të pandehurit 

që do të cilësohej si kundërligjshme.  
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Fakti se ka mospërputhje në kilometrat e shënuara në dy fatura në raport me librin nuk do të 

thotë se përmbushen elemente e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare në mungesë 

elementeve tjera inkriminuese. Për me tepër, sipas deklaratës së dëshmitarit Q.J, është vërtetuar 

se automjetet Doganore, në rastet kur ndodhen në pikat “statike” apo në rastet e “gjendjes së 

gatishmërisë” ato nuk fiken por lihen të ndezura dhe përderisa automjeti është i ndezur edhe 

shpenzon derivate të naftës, çfarë nënkupton se shpenzimet rriten ndërsa kilometrazhi në 

automjet nuk ndryshon. Në ketë drejtim, prokuroria nuk ka paraqitura asnjë dëshmi në raporte 

me këto rrethana për të vërtetuar se ka ekzistuar një situatë e tillë apo jo.  Ndërsa dëshmitari 

I.S, shef i transportit në Doganën e Kosovës, kur është pyetur gjatë shqyrtimit gjyqësor, se ka 

hasur ndonjëherë ndonjë parregullsi në faturat e furnizimit apo evidencën e librave ka 

deklaruar “Në asnjë rrethanë nuk kamë vërejtur parregullsi”. Sipas dëshmitarit, detyrë e tij ka 

qenë, t’i kontrolloj faturat e të cilat kanë qenë në rregull dhe jo librat e evidencës se 

kilometrave.  

 

Gjykata edhe njëherë rithekson nuk është arrit të vërtetohen asnjë nga elementet e veçanta të 

kësaj vepre penale, siç janë; tejkalimi i detyrave dhe autorizimeve zyrtare, mosndërmarrja e 

veprimeve të cilat ka qenë i obliguar sipas ligjit apo akteve nënligjore me qëllim përfitimi për 

vete apo të tjerët, apo shkaktimi i demit ndaj institucionit publik. Këto arsye na bëjnë të 

besojmë se mos përputhja në dy raste të kilometrave në fatura dhe atyre në librat/regjistër nuk 

mund të kualifikohen me element kriminal, e që nuk përjashtohet mundësia e ndonjë lëshim të 

karakterit natyrës tjetër, teknik apo ndonjë gabim njerëzor, që janë bazë e inicimit të 

procedurave të brendshme të karakterit administrativ, por që në asnjë rast nuk paraqesin bazë të 

mjaftueshme ligjore për procedim penal.  Asnjë nga dëshmitë e administruara nuk dëshmon se 

i pandehuri ka tejkaluar detyrën zyrtare se nuk ka përmbushur ato, se ka përfituar materialisht 

për vete apo tjetrin, apo se ka shkaktuar dëm Doganës së Kosovës. Për më tepër dihet qartë se 

faturat e furnizimit nuk i plotëson-nuk i ka plotësuar i pandehuri, por furnizuesi me rastin e 

furnizimit të automjetit me derivate.  

 

Gjykata nuk ka arritur te vërtetoi faktin se i pandehuri O.O, ka pranuar para nga dëshmitari 

R.M (përveç deklaratës së të pandehurit në procedurën disiplinore, asnjë provë e vetme  nuk 

ekziston për të vërtetuar këtë fakt), gjykata nuk ka vërtetuar në asnjë formë dhe me asnjë provë 



 Numri i lëndës: 2019:191914 

 Datë: 28.04.2021 

 Numri i dokumentit: 01741946 

 

14 (16)  

   
2
0
2
1
:0
0
9
2
2
0

 

se i pandehuri O.O, të ketë përfituar në mënyrë të kundërligjshme ndonjë dobi pasurore në këtë 

rast.  

 

Mos puthjeve të kilometrave parqet vetëm një rrethanë apo indicie, qe si e vetme nuk mund të 

dëshmojnë faktet përtej çdo dyshimi për veprën penale dhe kryesin e saj. Marrja e indicies si 

provë, patjetër kërkon që po ai fakt me parë të provohet si i vërtet. Një provë indirekte 

(indicie), siç është në rastin konkret sipas rregullit nuk ofron nivelin e saktësisë që kërkohet për 

vërtetimin e një fakti, por vetëm një shkallë besueshmërie të nivelit shumë të zbehët, që nuk 

mjafton për të vërtetuar fakte kryesore në procedurën penal, faktet që lidhen me veprën penale 

dhe kryesin e saj. Për të vërtetuar një fakt kryesor, nuk është mjaftueshme ekzistimi i një provë 

të vetme rrethanore, është e domosdoshme të këtë me tepër prova të tilla mbi të cilat mund të 

nxjerrët vetëm një përfundim i vetëm mbi ekzistimin e atij fakti.  

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkrete akuza e prokurorisë është mbështetur në një parathënie 

apo tregues (indice) e jo në prova siç kërkon KPP-së. Ndërsa, është e kuptueshme që në një 

situatat të tillë, sipas nenit 3  par.2 te Kodit te Procedurës Penale te Kosovës ku përcaktohet 

dhe sanksionohet parimi i njohur në procedure “in dubio pro reo” qe përcakton se “Mëdyshjet 

lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjet ose zbatimin e ndonjë dispozite te 

ligjit penal interpretohen ne favor te të pandehurit dhe të drejtave të tij, sipas këtij Kodi dhe 

Kushtetutës së Republikës se Kosovës”. 

 

Kërkesat ligjore, sipas neni 7 para 2 të KPP-së, përcakton se prokuroria e shtetit obligohet që 

me përkujdesje dhe përkushtim t`i vërtetojë faktet kundër të pandehurit si dhe ato në favorin e 

tij. Gjykata, gjen se në këtë rast prokuroria, ka vepruar në kundërshtim me këtë dispozita 

ligjore. Në aktakuzën kundër të pandehurit, thuhet “duke shfrytëzuar detyrën zyrtare i tejkalon 

kompetencat e tij, me qëllim që vetit ti sjell dobi”, ndërsa nuk vlerësohen provat që dëshmojnë 

të kundërtën (faktet në favor të pandehurit). Nga shkresat e lëndës rezulton se i pandehuri 

kishte të drejt dhe autorizim për mbushjen me derivate të naftës automjetet e Doganës së 

Kosovës, kjo si rezultat i pozitës së tij si zyrtar i terrenit. Prokuroria edhe përkundër se me 

asnjë provë nuk mund të dëshmohet se i pandehuri ka keqpërdoruar detyrën zyrtare, ka ngritur 

aktakuzë kundër të pandehurit.   
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Sipas vlerësimit të gjykatës aktakuza  në këtë rast nuk i plotëson kushtet dhe kërkesat ligjore  

nga neni 241 të KPP-ës, sepse nuk dëshmon elementet bazë të veprës penale, për të cilën 

akuzohet i pandehuri. Aktakuza nuk jep shpjegime mbi faktet kryesore, arsyet për të bindur një 

vëzhgues objektiv se i pandehuri ka kryer veprën penale. Akuza mbështet për pikën I 

mbështetet në deklaratën e vetë të pandehurit të dhënë në procedurën disiplinore pran Doganës 

së Kosovës, e që kjo formë e ngritjes së aktakuzës është bërë në mënyrë plotësisht të gabuara, 

ndërsa për pikën II dhe III, nuk ka arritur që të provojë se janë tejkaluar kompetencat apo se i 

pandehuri ka përfituar dobi materiale për vete apo personin tjetër apo se ka shkaktuar dem te 

dëmtuarës Doganës se Kosovës.  

 

Gjykata edhe një herë konstaton faktin, se në rastin konkret, mbi bazën e provave të 

bashkangjitura në aktakuzë, mund të ketë pasur prova për fillimin e procedurës së brendshme 

disiplinore, por që jo edhe prova të marra konform kodit të procedurës penale dhe të 

mjaftueshme për procedurën penale. 

 

- Aspekti ligjore dhe obligimet e prokurorisë;  

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-ës, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit 

të veprave penale të analizojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 

mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-ës, përcaktohet si në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 

akuzës bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore, ndërsa në 

rastin konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova, pothuajse asnjë provë të vetme që 

ndërlidhet me pikën I të dispozitivit të aktakuzës ndërsa për pikën II dhe III, nuk ka arsyetuar 

me asnjë provë, se cilën kompetencë e ka tejkaluar dhe se në çfarë forme ka përfituar. 

 

Gjykata, vlerëson se provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk provojnë asnjë nga 

faktet të cilat janë potencuar në aktakuzë. Gjykata, nga të gjitha arsyet që ka dhënë si më lartë, 

arrin në përfundim se nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar se i pandehuri ka kryer 

veprën penale që akuzohet. Bazuar arsyet dhe faktet e cekura vendosi që të pandehurin O.O, ta 

liroi në tërësi nga akuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.I.nr.84/2015 e datës 

28.10.2019, në mungesë të provave për të përcaktuar fajësinë e tij në raport me këtë vepër 

penale.    
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- Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, ka vendosur ta lirojë të pandehurin O.O, nga shpenzimet e procedurës penale. Ky 

vendim mbështet në nenin 454 pa 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

- Kërkesa pasurore juridike: 

Pala e dëmtuar lidhur me kërkesën pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.119/2019 dt.26.04.2021 

 

 

 

_________________ _______________________ 

Procesmbajtësja:                   Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                        Avni Mehmeti 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh nga dita e pranimit me shkrim të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. Ankesa duhet të jetë e përpiluar me shkrim dhe të dorëzohet 

në administratën e kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 


