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Numri i lëndës: 2019:092339 

Datë: 24.06.2021 

Numri i dokumentit:     01919281 

PKR.nr.16/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-Departamenti për Krime të Rënda, 

Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari Bekim Veliqi, me anëtarët e trupit gjykues-gjyqtarët Nikolla 

Petronijeviq dhe Ali Kutllovci, me procesmbajtësin Endrit Hajrizaj, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit N.B nga fsh.... Komuna e Leposaviqit dhe ndaj te akuzuarit S.J nga fsh.... Komuna 

e Leposaviqit, per shkak të veprës penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par.2 nenpar.2.1 e lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 te KPRK-es, sipas Aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Mitrovicë Departamenti për Krime të Rënda, PP.I.nr.10/2016 e 

dt.12.12.2018, e përfaqësuar nga Prokurori i Shtetit Fetije Bajrami Shala, kane prezentuar i 

akuzuari N.B, mbrojtësi i tij sipas autorizimit av.Miodrag Brklaq nga Mitrovica, i akuzuari S.J, 

seancat e shqyrtim gjyqësor kanë qenë të hapura dhe publike, në respektim të masave anti 

COVID 19, dhe pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor në bazë të nenit 359, 360, 361, 

362, 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së, me dt.09.06.2021, është marrë dhe shpallur publikisht 

aktgjykimi, ndërsa aktgjykimi është përpiluar me dt.24.06.2021; 

 

A K T G J Y K I M 

Te akuzuarit; 

I. N.B, nga i ati S., e ëma R., e gjinisë R., i lindur me dt.... në Mitrovicë, me vendbanim 

në rr.“...”, në Leshak, me nr.personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i një 

fëmije, zyrtar policor, i gjendjes së mesme ekonomike, Sërb, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

II.  S.J, nga i ati R., e ëma S., e gjinisë J., i lindur me dt.... në fsh.... Komuna e Leposaviqit 

ku dhe tani jeton, me nr.personal ..., ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, baba i një fëmije, 

zyrtar policor, i gjendjes së mesme ekonomike, Sërb, Shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Në bazë të nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së merr këtë. 

 

LIROHEN NGA AKUZA 

 

I. SEPSE: Me dt.03.07.2016, rreth orës 11:00 min., në fsh. Leshak Komuna e Leposaviqit  

saktësisht para pompës së benzinës “O.”, të akuzuarit kanë keqpërdorur detyrën zyrtare apo 

autoritetin zyrtar duke tjekaluar kompetencat e tyre me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie 

pasurore për vete ose për personin tjetër apo t’i shkaktojnë dëm personit tjetër dhe i kanë 

shkelur të drejtat e personit tjetër, ashtu që derisa i dëmtuari-dëshmitari J.A së bashku me dy 

dëshmitarët R.Ll dhe S.P kishin shkuar në fsh.Drenov Komuna e Lepsaoviqit me kamionin e të 

dëmtuarit për të blerë dru nga personi V.V ndërkohë aty vjen dëshmitari D.V me automjetin e 

tij, i cili po kërkonte nga i dëmtuari J. para në shumën prej 400Euro për drutë të cilat i’a kishte 

shitur para një viti, ku i dëmtuari i përgjigjet se drunjët atëherë i kanë konfiskuar policia pasi që 

nuk kanë qenë të vulosura, atëherë dëshmitari D. fillon t’a kërrcënon të dëmtuarin J. së do t’a 

thërret një person që do t’a djeg kamionin e tij nëse nuk i jep paratë ose do t’a thërret vëllain e 
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tij polic për t’i marrë paratë, pastaj D.i thërret në telefon policinë të cilët arrijnë pas 10-15 min. 

dhe njëri polic që ishte më i ri e që ishte i akuzuari N.B e kap për dore të dëmtuarin J. i cili 

ishte në kamion, ku i ka ndihmuar edhe kolegu i tij-i akuzuari S.J të cilët e tërhoqën deri te 

automjeti i Policisë i cili ishte afër tyre 5-6 metra afër kamionit, duke e detyruar të dëmtuarin J. 

që t’ia jap paratë dëshmitarit D. ose do t’a dërgojnë të dëmtuarin J. në Gjykatë në Vushtrri ose 

përndryshe nuk do t’a lëshojnë nga vendi ku ishte, ndërsa dy dëshmitarët R.Ll dhe S.P ishin në 

kamion dhe po e vështronin ngjarjen, atëherë i dëmtuari nën presionin e Policisë i nxjerr nga 

xhepi paratë në shumë prej 360Euro dhe në prezencën e tyre i’a jep paratë dëshmitarit D., 

atëherë dëshmitari D. j’u thotë policisë “lirojeni J.”.  

 

Me këtë nuk u provua se të akuzuarit kanë kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.2 nënpar.2.1 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 

të KPRK-së. 

 

II. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

civilo juridik. 

 

III. Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj Gjykate. 

 

A r s y e t i m i 

 

I. Aktakuza 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë-Departamenti për Krime të Rënda ka ngritur Aktakuzen 

PP.I.nr.10/2016 e dt.12.12.2018, kundër të akuzuareve N.B nga fsh.... Komuna e Leposaviqit 

dhe S.J nga fsh.... Komuna e Leposaviqit, per shkak të veprës penale Keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.2 nenpar.2.1 e lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 te 

KPRK-es, 

 

II. Rrjedha e procedurës 

II.1 Në këtë çështje penale është caktuar seancën e shqyrtimit fillestar dt.07.11.2019, janë 

ndërmarrë veprimet përkatëse juridike, pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit fillestar lidhur me 

vendosjen e kundërshtimeve te parashtraur kundër aktakuzes, procedura me tutje pas afateve 

ligjore ka vazhduar me caktimin e seancës gjyqësore për dt.04.11.2020, me vonese për shkak të 

rrethanave me pandemin COVID-19, seancat gjyqësore kanë vazhduar me dt.04.12.2020, 

dt.21.01.2021, dt.03.02.2021, dt.18.02.2021, dt.10.03.2021, dt.14.04.2021, dt.18.05.2021 dhe 

seanca gjyqësore e dt.08.06.2021, kane prezantuar Prokurori i Shtetit Fetije Bajrami Shala, i 

dëmtuari J.A ka prezentaur ne seancen gjyqesore te dt.04.12.2020, te akuzuarit N.B mbrojtesi i 

tij sipas autorizimit av.Miodrag Brklaq, i pandehuri S.J, siç konstatohen në procesverbale te 

seancave gjyqësore, seancat kanë qenë të hapura dhe publike, në respektim të masave anti 

COVID 19, gjatë shqyrtimit gjyqësor palët janë njoftuar me të drejtat ligjore në këtë çështje 

penale, te akuzuarit në kuptim të nenit 323 par.1 dhe 2 pika 2.1, 2.2 dhe 2.3 të KPP-së, po ashtu 

janë ndërmarrë veprime juridike me qëllim të vërtetimit objektiv të çështjes dhe me 

dt.09.06.2021, në seancë të hapur dhe publike është bërë edhe shpallja publike e aktgjykimit, 

në mungese te palëve procedurale dhe mbrojtësit. 

 

III. Pretendimet e palëve 

III.1 Propozimet e palëve Prokurorit te Shtetit, mbrojtësit te akuzuarit gjatë shqyrtimit 

gjyqësor 

Pas mbajtes s seances se shqyrtimit fillestar, mbrojtesi i te pandehurit N.B, av.Miodrag Brklaq 

me parashtrese me shkrim te dt.04.12.2020, ka propozuar qe ne kete çeshtje ne cilesinë e 
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deshmitareve te degjohen T.Gj, M.Q dhe M.Ll, me nje propozim te tille ka qendruar edhe gjate 

seances se shqyrtimit gjyqesor te dt.04.12.2020, duke propozuar qe perveq tyre te degjohet 

edhe deshmitari V.V. 

 

Gjykata rikujton se ne kete ceshtje sipas propozimit te Prokurorit te Shtetit jane propozuar qe e 

degjohen ne cilesin e deshmitarit – demtuari J.A, S.P, R.Ll, te tre nga qyteti i Kraleves 

Republika e Serbise si dhe D. V nga Komuna e Leposaviqit. 

 

Trupi gjykues ka vlersuar qe me qellim te vertetim te plote te gjendje faktike ka aprovuar 

propozimin qe te degjohen deshmitaret e propozuar nga mbrojtja e te pandehurit, duke pas per 

baze edhe parimin ligjore te barazise se paleve ne procedure siç e percakton neni 9 i KPP-se, 

po ashtu edhe nenin 6 i Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut. 

 

III/2. Fjala përfundimtare e Prokurorit të Shtetit. 

Prokurori i Shtetit gjatë këtij shqyrtim gjyqësor ka mbetur pranë akuzës, me një qëndrim 

të tillë ka mbetur edhe në paraqitjen e fjalës përfundimtare, e cila ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë aktakuzës së parashtruar ndaj të pandehurve N.B dhe S.J për shkak të veprës 

penale si në aktakuzë, e që të pandehurit kanë kryer veprën penale është vërtetuar edhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, nga deklarata e të dëmtuarit J.A, i cili edhe gjatë deklaratës së dhënë në 

polici, por edhe në Prokurori dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, rrjedh se gjatë ditës kritike kur ka 

ndodhur rasti ka qenë me dy dëshmitarët R.Ll dhe S.P, kanë shkuar në fshatin Drenovë 

Komuna e Leposaviqit, për të blerë drunjë dhe kur kanë mbërritur, janë ndalur para pompës së 

benzinës O., ku aty ka ardhur dëshmitari D.V nga Leshaku i cili e kishte kercënuar që i 

dëmtuari duhet ti jap parat në vlerë prej 400 euro të cilat kinse i kishte borgj para 1 viti, që i 

dëmtuari kishte blerë drunjë nga dëshmitari dhe dëshmitari kishte kërrcënuar se do të ja djeg 

kamionin nëse nuk ja jep parat, dhe pas pak kishte marrë telefonin dhe kishte thënë që ka një të 

afërm në polici dhe do ta thërret, pas 10 deri në 15 min kanë arritur dy polic, ku njëri ishte më i 

ri dhe e ka kapur për dore dhe kolegu i tij nga kamioni dhe e kanë tërhequr deri tek automjeti i 

policisë, duke e kërrcënuar se duhet ti jap parat, përndryshe do ta dërgojnë në gjykatë në 

Vushtrri dhe i dëmtuari në këtë trysni dhe i detyruar i jep parat dëshmitarit në vlerë prej 360 

euro, dhe deklaron se prezent kanë qenë dy policët kur i dëmtuari ka dhënë parat, se të 

pandehurit e kanë kryer veprën penale vërtetohet edhe nga dëshmitarit që ishin prezent gjatë 

ditës kritike R.Ll i cili deklaron se atë ditë ka qenë me të dëmtuarin J. ku dëshmitari R.Ll ka 

qenë me të dëmtuarin J. dhe e kanë parkuar kamionin tek pompa e benzinës O., ku i dëmtuari 

ka kërkuar për të blerë drunjë, dhe në atë parking kanë qëndruar gjysmë ore por thekson se dy 

automjete janë parkuar para kamionit duke bllokuar rrugën, ku kërkuan nga J. që të pagujë 

shumën prej 400 euro, ku i dëmtuari ju drejtua se nuk ju kishte para borgj, mirëpo personat 

kërkuan nga ai që patjetër të jap parat ku njëri prej personave kishte thënë që do të lajmëroj një 

të afërm që e ka polic ose të gjallë nuk do të largoheni nga aty, nuk ka kaluar 10 apo më shumë 

minuta dhe kanë ardhur zyrtarët policor, ku J. ishte në kamionin e tij, dhe njëri polic ju drejtuar 

dil nga kamioni dhe nxjerri parat, J. ju drejtuar se nuk ju kam para borgj, pastaj polici që ishte 

më i dobët J. e kapi për dore dhe të njëjtin e nxorri nga kamioni pastaj i ndihmoj edhe kolegu i 

tij, dhe J. ja kapën dorën dhe dërguan përball rrugës, dhe sipas dëshmitarit polici që e nxorri J. 

nga kamioni ju drejtua me fjalët se nxjerri para ose nuk do të shkosh i gjallë në Kralevë, i 

dëmtuari J. rezistoi pak dhe më pas i nxorri parat, e që vërtetohet edhe nga deklarata e 

dëshmitarit tjetër, S.P, i njëjti po ashtu përshkruan vendin e ngjarjes, si e kanë parkuar 

kamionin, kanë parë një person që ka ardhur dhe i është drejtuar J. se mi ke borgj 400 euro 

duke bërtitur duke e kërrcënuar se nuk do të dalësh gjallë pa mi dhënë parat, pastaj personi që 

kërkonte parat, i drejtohet të dëmtuarit se e kam një të afërm polic dhe do ta thërras dhe që ai 

do të vije dhe do ti nxjerri parat se përndrsyhe do ta djegim kamionin, kur arritën polciët 
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dëshmitari ishte në krevatin e kamionit dhe e ka parë që njëri polic i kërkoj J. dokumentat 

pastaj tjetri e kapi për dore J. dhe e dërguan tek automjeti i policisë, J. u mundu që të rezitoj 

dhe policia e kapën për dore dhe e kam vërejtur të dëmtuarin kur ja ka dhënë parat atij personi, 

dhe kur erdhi në kamion ishte i shqetësuar dhe tha se atij personit civil ja dhash 360 euro, po 

ashtu dëshmitari deklaron se sjellja e policëve nuk ka qenë korrekte, ka qenë e vrazhdë, ndërsa 

dëshmitari D.V deklaron se ky person ja kishte borgj parat që ja kishte shitur para 1 viti, dhe 

pas kanë ardhur policia e kanë zgjedhur problemin, dhe ka kërkuar nga policia që ky të ja jap 

parat dhe policia ka kërkuar që këta nëse mund të merren vesh, ose do të shkojnë në stacion 

policor sipas dëshmitarit dhe deklaron se J. i dëmtuari në prani të policëve mi ka dhënë parat që 

mi ka pasur borgj, mirëpo deklarata e këtij dëshmitari është në kundërshtim me deklaratën e të 

dëmtuarit dhe dëshmitarëve sepse i dëmtuari ja ka paguar pasi që kanë ardhur policia sepse nuk 

do të ja kishte dhënë asnjhere edhe pse dëshmitarët e tjerë që ishin dëshmitarët e propozuar nga 

mbrojtja që ishin dëshmitarë të asaj komune deklaruan se kinse nuk kanë dëgjuar se si kanë 

arritur ose se si i ka paguar parat J., i propozoj gjykatës që ti merr parasysh deklaratat e 

dëmtuarit dhe dy dëshmitarëve okular të cilët kjart kanë deklaruar se e kanë parë rastin në 

tërësi se si kanë qenë sjelljet e policëve për të detyruar të dëmtuarin që të paguajë parat, andaj i 

propozoj gjykatës që ti merr parasysh që ti merr të gjitha rrethanat ndaj të pandehurve, ti merr 

parasysh të gjitha provat dhe ti dënoj sipas ligjit se kanë vepruar në dëm të dëmtuarit gjykata ti 

ketë parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me ligj. 

 

III/3. I dëmtuari në fjalën hyrëse ne seancën gjyqësore te dt.04.12.2020, ka deklaruar se e 

mbështet fjalën e dhëne nga Prokurori dhe nuk ka per te shtuar, demin nga personat e akuzuar 

N.B dhe S.J nuk e kërkoj se këtyre nuk ju kam dhëne, se këta nuk i kane marr parat, por D.. 

 

III/4. Fjala përfundimtare e paraqitur nga mbrojtësi i të akuzuarit N.B, av.Miodrag 

Brklaq, i cili ka deklaruar se në një mënyrë mund të them që jam i kënaqur me atë që paraqiti 

Prokurori i Shtetitit ne fjalen perfundiamter, e cila fjale perfundimatere ka qenë parafrazimi i 

përshkrimit të asaj që pershkruhet në aktakuzë, vetëm nga përfundimi i fjalës së saj, Prokuroria 

ka filluar që ti vlerësoj provat çka me të vërtetët duhet ta bëjë në fjalën përfundimtare, çka 

shkruan në petitum të aktakuzës, përmbajtja është se të akuzuarit e kanë përdorur forcën fizike 

dhe psiqike dhe në atë mënyrë e kanë përbërë figurën e veprës penale, me të gjitha këto 

Prokurori pohon se të pandehurit këtë vepër penale e kanë kryer në bashkëkryerje, asnjë fjalë 

nga Prokurori i Shtetit nuk kemi dëgjuar për bashkëkryerje, sipas të cilës themelohet ekzistimi i 

bashkëkryerje, ku janë elemetet e bashkëkryerjes, dashja unike, ndarja e roleve dhe 

marrëveshja paraprake që të kryhet kjo vepër penale, të pandehurit në vendin e ngjarjes janë 

gjetur në mënyrë spontane duke kryer detyrën zyrtare me të cilën janë ngarkuar nga shefi i tyre, 

cilat janë provat kyqe nga ana e Prokurorit, deklarata e të dëmtuarit dhe deklaratat e dy 

dëshmitarëve, duhet të pranojë se jam në mënyrë të pakënaqur për faktin se e keni marrë 

vendimin që të lexohen deklaratat e dy dëshmitarëve, hetimet nuk kanë ekzistuar, si mbrojtës 

më është mohuar që ti bëjë pyetje të tërthorta këtyre dy dëshmitarëve, të shiqojmë dhe të 

vlerësojmë deklaratën e të dëmtuarit, a mundemi që të njëjtin ta marrim si dëshmitarë bindës, a 

mundemi që ti besojmë personit që jep deklarata të ndryshme në polici dhe në gjykatë, do të 

jepi disa shembuj, në polici ka ardhur D.V dhe më kërrcënoi se do të thërras policinë, në seancë 

në pyetjen e Prokrurorit a ka ardhur D.V, thotë jo nuk e di kush është ky personi, ndërsa në 

pyetjen a ka arritur ndonjë person dhe ka kërkuar parat ai është përgjigjur por nuk e di kush ka 

qenë pasi që nuk e njoh, një person ishte nga Novi Pazari, në Polici ka thënë parat i ka kërkuar 

D., gjatë gjykimit deklaron se parat i kanë kërkuar dy persona, në polici ka deklaruar se tani do 

të thërras një njeri i cili ... nënën, ndërsa gjatë gjykimt deklaroj se tani do të thërras vëllain Ll. i 

cili do të lidh dhe do të qoj në polici, në polici ka deklaruar se D. i`a kam dhënë 360 euro, 

ndërsa në seancë thotë ja kam thënë 400-460 euro, në polici thotë se ngarkesen e dytë të 
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drunjëve nuk e kam paguar sepse policia i konfiskoi ato drunjë, ndërsa në gjykim deklaroj se 

D. nuk jam paguar ngarkesen e dytë me drunj sepse konsideroj se nuk i kam borgj asgjë, sipas 

meje këto janë dallime serioze të cilat tregojnë që këtij njeriu nuk mund ti besohet, ky njeri nuk 

e thote te verteten, ky njeri është tregtar ilegal (shfercer)  i njohur i drunjëve i cili vjen në 

Kosovë dhe blen drunjët dhe ndonjëherë i paguanë ndonjëherë jo, i bartë në Sërbi në rrugë 

alternative dhe përsëri e bënë të njëjtën, shtrohet pyetja se a i ka borgj para D. apo jo, të gjitha 

provat tregojnë se i ka pasur borgj, të gjitha provat tregojnë se ka pasur konflikt me D. për këta 

drunjë, mirëpo konflikti me D. nuk është pjesë e aktakuzës, pjesë e aktakuzës janë këta dy 

persona që akuzohen se e kanë keqpërdorur detyrën zyrtare duke e detyruar të dëmtuarin duke 

përdorur forcë që ti jap parat, kujna ti jap para, njerit të cilin edhe ata nuk e njohin mirë, kush 

nga këta dy është vëlla me Ll. apo me D., kjo nuk ka kurrfare lidhje, thjeshte ju nuk mund ti 

besoni këtij dëshmitari, tani të mirremi me këta dy persona që ishin dëshmitar në kamion, nëse 

fillojmë nga supozimi që kemi vepruar në mënyrë të drejtë që të lexojmë dëshmitë e tyre, 

shtohet pyetja që këta dy dëshmitar e deklarojnë atë që e kanë parë dhe dëgjuar, ose janë të 

pregatitur nga i dëmtuari, kemi dëgjuar dëshmitarët, kjo nuk është kontestuese, këto dy persona 

fare nuk kanë dalur nga kabina e kamionit, Prokuroria tentoj që të provoj që dyert e kamionit 

ishin të hapura mirëpo nuk arriti që të vërtetoj këtë fakt, qëllimi ishte që ata kishin pasur 

mundësi që të dëgjojnë bisedën, ju garantoj që një bised që zhvillohet 25 metra nga kabina e 

kamionit dhe dera në atë rast të jetë e mbyllur, atëherë biseda nuk mund të dëgjohet, ne nuk 

mund të ju besojmë këtyre dëshmitarëve, edhe këto që deklarojë na e ka spjeguar J. atëherë 

kishum mundur që të besojmë në besueshmëri të tyre, por ata haptazi duken se nuk e thojnë të 

vërtetën, në tjetrën anë i kemi dëshmitarët e mbrojtjes, të cilët e tregojnë me pamje të ndryshme 

të këtij rasti dhe të cilët tregojnë gjërat të cilat i keni dëgjuar nga këta dy të pandehurit, kjo 

është e vërteta në tërësi, e tani të kthehem në atë në të cilën ka insistuar edhe anëtari i trupit 

gjykues në elementet e veprës penale, në pyetjen se a e ka shfrytëzuar policia forcën, a ka 

ndodhur kjo gjë, jam i bindur se jo, të gjithë dëshmitarët që i kemi propozuar dhe janë dëgjuar 

pranë juve në mënyrë ligjore, ju do të mendoni se ata dëshmitar do ti ndihmojnë këtyre 

personave, por edhe legjitime është edhe të besojmë që edhe ata dy personat-dëshmitarët e 

akuzës dëshirojnë që ti ndihmojnë të dëmtuarit, tani shtrohet pyetja se kush nga këto dëshmitar 

janë më bindës, kush e vërteton përveç të dëmtuarit se klienti im, me duart e ka tërhequr të 

dëmtuarin nga kamioni, a ka qenë kjo e nevojshme, ata kanë arritur aty sepse aty në vendin e 

ngjarjes ekziston një tollovi dhe një problem dhe njërzit kanë filluar të tubohen dhe aty është 

shkaktuar cenim i rendit publik, për këtë shkak kanë arritur në vendin e ngjarjes, në momentin 

kur kanë arritur në vendin e ngjajrjes e kanë marrë vesh se qka është në pyetje, sot keni dëgjuar 

se qka ka ndodhur aty, çka do të thotë kjo, këta persona vetëm e kanë kryer punën e tyre, nuk e 

mohoj faktin se njëri nga këta dy persona dhe nuk është me rëndësi se kush është në pyetje, i ka 

thëne të dëmtuarit dhe dëshmitarit D. se nëse nuk mund të mirreni vesh duhni të shkoni në 

Stacionin Policor për të dhënë deklaratë apo në gjykatën në Vushtrri, ku janë këtu elemetet e 

veprës penale, në pyetjen, kur deklarohet se është përdorur forca fizike dhe psiqike çka do të 

thotë në gjuhën shqipe e kanë bërë shumë të madhe një ngjarje që është plotësisht normale, 

është shëndrruar në një vepër penale serioze, kundër dy personave zyrtar policor të cilët nuk e 

kanë asnjë njollë në karrierën e tyre profesionale për dallim nga i dëmtuari i cili vetëm në 

Kosovë këtë e keni edhe në lënd, i ka disa procedura penale për vepren penale Kalim të 

paautorizuar të kufirit dhe shitje ilegale të drunjëve dhe atë që e keni në shkresat e lëndës që 

edhe në Kralevë në Sërbi i lajmëron policët, për të marrë aktgjykimin me të cilin ndonjë person 

shpallet fajtor duhet të keni, provat bindëse, të qarta dhe të forta, të cilat jashtë qdo dyshimi të 

bazuar, tregojnë që të pandehurit realisht e kanë kryer veprën penale, në të kundërtën ky është 

standard ndërkombëtar nëse kthehemi në Kodin e Procedurës Penale atëherë duhet të vlejë 

parimi “In Dubio pro reo”, ju lutem që të merrni aktgjykim lirues ndaj te mbrojturit tim dhe 

sipas parimit “benificium cohaesionis ”, ta lironi edhe të pandehurin e dytë që unë formalisht 
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nuk e mbroje dhe në këtë mënyrë që të përfundohet ky tregim shumë vjeqar i cili ka ndodhur 

para 5 viteve të plota, për të cilën fjatori më i madh që kemi arritur në këtë situatë është IPK-ja 

i cili nuk e respekton Kodin e Procedurës Penale, i cili ka lejuar që dëshmitarët okular që nuk 

kanë mundur që të shohin asgjë ti liroj dhe të shkojnë në Sërbi dhe mos të parqiten para juve, 

atëherë edhe Prokurori është dashur që të zbatoj mundësinë e veqantë hetimore neni 149 i 

KPP-es, e kjo do të thotë të sigurohen këto deklarata e të cilat do të mund të përdoreshin në 

këtë procedurë, kështu e kemi situatën dhe vetëm një dëshmitar e pohon se klienti im e ka kryer 

veprën penale dhe vetëm me deklaratën e një dëshmitari nuk mund të merret aktgjykim dënues. 

 

III/5.  Në fjalën përfundimtare të parashtruar nga i pandehuri N.B , ka theksuar se   

e përkrahi fjalën përfundimtare të mbrojtësit tim. 

 

III/6.  Në fjalën përfundimtare të parashtruar nga i pandehuri S.J, ka theksuar se isha pajtu 

me të gjitha arsyet me të cilat i tha mbrojtësi i të bashkëpandehurit me 99% në mënyrë që të 

mos i ripërsërsië, them që ditën kritike për të cilën akuzohemi, detyrën e kam kryer në mënyrë 

të vetëdijshme dhe profesionale dhe e kam kryer urdhërin e eprorit tim, kërkoj që të lirohem 

nga kjo akuzë. 

 

IV. Procedimi i dëshmitarëve 

Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor janë proceduar dëshmitari- i dëmtuari J.A, dëshmitarët; D. V., 

M.Ll, V.V, T.Gj, M.Q, duke marrë dëshmitë me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike. 

 

IV/1. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.04.12.2020, në cilësi të dëshmitarit është 

dëgjuar i demtuari-deshmitari J.A,  i cili ka deklaruar se me kujtohet se me dt.03.07.2016, , 

kam shkuar në Drenovë Komuna e Leposaviqit tek V.V për të blerë dru, nuk i kam blerë drut 

tek V., sepse drut kanë qenë të dobëta në cilësi dhe nuk ka mundur që të sigurojë kalimin për 

Sërbi, me mu aka qene R.Ll dhe S.P, pasi qe nuk i kam blere drunjet kam shkuar ne Leshak 

përballë pompës së derivateve, aty jam parkuar,  ka pasur shumë kamiona, nuk e di se kush 

eshte personi D.V, kur kane ardhur kane qene dy persona, me kane kërcënuar, njëri ka qenë 

nga Novi Pazari boshnjak, ata dy personat me mua kane qene ne kamion, kanë dalur më tutje 

në objektin e pompës, kur kanë ardhur ti kërkojnë parat ata dy persona, këto dy personat që 

kanë qenë me mua, është fjala për S.P dhe R.Ll, D. me ka thene nëse nuk i jep parat tash do të 

thërras familjarin tim Ll. dhe ai do të lidh dhe do të dërgoj në polici, ai pastaj e ka thirrur diken 

mirpo nuk e di se kend, pastaj kane ardhur Policia, tek pompa me veturë të policisë, kanë qenë 

këta dy persona, kanë qenë të veshur me uniforma të policisë, më thanë jepja parat njerit ose do 

të arrestojna dhe do të dërgojna në polici, pastaj me  kanë kapur për dore që të dy por nuk 

mundem të them që kanë qenë këta dy pasi që nuk jam i sigurt, pasi që kanë kaluar 3 apo 4 

vite, kanë ardhur dy policë me uniformë, por tani nuk jam i sigurtë që janë këta dy persona 

prezent, më ka kapur për duarsh nuk mund të them që më ka goditur pasi që kam tentuar që ti 

largoj duart që mi kanë kapur, D. ia kam dhene 400€uro, nuk më kujtohet saktë sa, policia kanë 

qenë aty afër, personat tjer kane qene ne Kamion, nuk me kane nxjerr jashte nga Kamioni, 

kemi qenë duke u grindur me D. dhe tani ka ardhur policia, në të njëjtën ditë kam shkuar në 

Leposviq për të lajmëruar rast, ka shtuar se kam dhënë deklaratën në polici, qëndroj pranë asaj 

deklarate, nuk mund të vërtetojë që kanë qenë këto dy persona atëherë, mirëpo e kam lajmëruar 

rastin dhe ata se si e kanë gjetur kush ka qenë nuk e di, e kam lajmëruar vetëm rastin mirëpo jo 

emra, njëri ka qenë i ri tjetri më i vjetër, D. me ka thene se do ta kalli kamionin, gjate bisedes 

me tone te larta nuk ka pasur rrahje, vetëm më ka thënë ta ndezi kamionin dhe shko andej, po 

ashtu deklaron se e pohon faktin se nuk e kam paguar njërën “ngarkese te drunjeve” pasi që 

është konfiksuar nga policia, kanë qenë dikun rreth 16 apo 17 metra hapësirë që është më pak 

se kubik, Policia me kane thene “a i ke borgj para”,  ju kam thënë jo, ndërsa ata më kanë thënë 
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jepja parat e borgjit, kur ata më kanë kapur për duarsh dhe më kanë thënë nëse nuk i paguaj do 

të dërgojmë në gjykatë, po ashtu ka shtuar se kur kam mbërritur ne Leshak tek Pompa e 

derivateve, nuk kanë qenë ata aty, nuk kam dashur të nisem, kam dashur që të shkoj në 

Leposaviq, askush nuk më ka bllokuar rrugën, drunjet nuk mund të shkojnë nëpërmes pikës 

kufitare mirëpo nëpër male-rrugë dytësore ilegale. 

 

IV/2. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.03.02.2021 në cilësi të dëshmitarit është 

dëgjuar i deshmitari M.L.  i cili ka deklaruar punoj ne polici, shef i sektorit B ne Leposaviq, 

kemi zyre ne Leshak dhe Leposaviq, per rastin konkret me ka thirrurr B.R, më ka thirrur me 

telefon, më ka thënë që D. nuk e di mbiemrin e tij ka problem me një person, më ka thënë që të 

dërgoj një patroll, i kemi derguar patrollen policore me dy persona keta qe jane tani ketu, ne 

ato momente kam qene ne Stacionin Policor ne Leposaviq, patrolla Policore ka shkuar ne 

vendin e ngjarjes, me pas me ka njoftuar se nuk ka punë për Policin dhe po tërhiqen nga vendi i 

ngjarjes dhe se personat janë marrë vesh rreth problemit dhe se do të plotësojnë raportin, nuk 

kam qene ne dijeni se cili ka qene problemi, me vone e kam kuptuar se mosmarveshja ka qene 

rreth borgjit, kur kanë ardhur të shkruajnë raportin më kanë sqaruar, që ai personi nga Kraleva 

ka marrë drunjë nga D. i cili është i fsh.Leshak që para ardhjes së tyre janë marrur vesh dhe kjo 

ka qenë e tërë ngjarja që unë e di, se ata nuk janë rrahur e as shtyer mes vete dhe kjo është e 

tëra, na kane njoftuar se përveq që ju kanë marrë letërnjoftimit për identifikim te personave 

asnjë konflikt nuk kanë pasur, koleget e mij e kane per obligim qe te perpilojne raport me 

shkrim per orarin ditor te punes, ne Stacion Policor jemi per te pasur rend dhe ligji mirëpo 

natyrisht që çështje e jone është që të ndalojmë edhe kontrabanimet, J.A deri atehere nuk e kam 

degjuar emrin e tij, i njejti ka ardhur atë ditë ose ditën e nesërme në zyrën time në Leshak, ka 

dashur që të ankohet, sjellja e tij ka qenë jo e mirë, të njëjtin e kam udhëzuar në Leposaviq tek 

shefat tonë, nëse dëshiron të paraqes ankesë mund ta paraqes, dhe nuk kam qene ne dijeni a ka 

shkuar a jo, nuk kam dhene asnje deklarate per kete rast e sa ne Inspektoratin Policor, sa i 

perket kolegeve te mij, shtoj se S. edhe sot është polic i imi dhe e di që e kanë kryer në mënyrë 

profesionale punën e tyre, S. ende punon në sektorin tim, ndërsa N. në sektorin e trafikut rrugor 

dhe janë te ndershëm, D. V. e njoh, jeton ne Leshak, ka shtuar se koleget e mij te patrulles S. 

dhe N. kane qene ne Zonen e Sektorit ne Leshak, sigurisht ne Leshak, sipas planit ditor te 

punes dhe kjo ka qene nga fundi i orarit te punes rrethe ores 15.00min,  ne ate sektor kane qene 

vetem keta dy.  

 

IV/3. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.03.02.2021, në cilësi të dëshmitarit është 

dëgjuar i deshmitari V.V,  i cili ka deklaruar, punoj me drunje, i prej dhe i shese, posedoj 

pyllin privat, e njoh personin J.A, ka ardhur disa herë tek unë që të blej drunjë, para këtij rasti, 

ka blerë drunjë nga unë, transportin e ka bere me kamion, te menyra e pageses eshte se 

ndonjëherë ka paguar menjëhereë, ndonjëherë e kam pritur, personalisht nuk kam pasur 

probleme me te, me J.A kam qene ne kontakt, ai ka ardhur atë ditë tek unë në fshatin tim, që ti 

shikoj drunjët dhe nuk i kanë pëlqyer drunjët dhe ai nuk i ka blerë dhe ka shkuar, nuk kam 

degjaur se ka pasur problem ne mes te J.A dhe D. V., me J. nuk kam pasur problem, ate dite 

nuk kam shkuar tek pompa e derivative – benzines O. ne Leshak, nuk kam qene prezent kur ka 

ndodhur rasti ne mes te D. dhe Jugoslavit, J. ate dite tek une ka qene i shoqeruar me dy djem, 

nuk i kam njohur asnje here me pare,  

 

IV/4. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.18.02.2021, në cilësi të dëshmitarit është 

dëgjuar D.V., i cili ka deklaruar se diten kritike kam thirrur Shefin e Stacionit Policor 

Leposaviq, qe te dergon nje njesi te patrolles  pasi që kam pasur problem me personin nga 

Kraleva J., ai nga unë ka blerë drunjë dhe më ka mbetur borgj sepse një “ngarkese” të druve 

nuk më ka paguar, është shmangur për të më paguar këtë shumë prej 1 viti, përafërsisht shumën 
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prej 390 euro, dhe zyrtaret e Stacionit Polcior e kane derguar njesin policore, me te demtuarin 

J.A, jam takuar kur axha më ka lajmëruar se ka ardhur që të blejë prapë dru por nuk ka blerë 

drunjë dhe ka shkuar në drejtim të Leshakut, atëherë kam shkuar dhe e kam takuar pranë 

pompës O. në Leshak, ai ka qenë i parkuar aty me kamion, me te ishin edhe dy persona, ne 

kamion, njëri ka qenë në ulëse tjetri në shtratin mbrapa, ndera une kam qene me dhenderrin tim 

T.Gj, kam biseduar me J. dhe vetem i kam kerkarua parat qe mi ka pasur borgj, ai J.  Herën e 

parë nuk mi ka dhënë parat qe i ka pasur borxh, atëherë kemi filluar të fjalosemi, njerëzit kanë 

filluar të grumbullohen në magjistrale, atëherë e kam thirrur shefin e Policisë së Stacionit 

Policor me mbiemrin Ll., ai është shef, i kam thënë që të dërgoj një patroll që mos të vijë gjerë 

tek një konflikt, policia kan ardhur, i demtauri J. kur erdhen Policia ka qene afer meje pastaj 

eshte kthyer ne kamion, policia nuk e kan kapur e as zbritur per duarsh te demtuarin nga 

kamioni, Polica na pyten se cili ështe problem ketu, pse fjalosemi, jam përgjigje për shkak të 

parave që më ka borgj J., atëherë policia e pyeti atë se a është e vërtet kjo, ai pohoi se është e 

vërtetë por për momentin tha se nuk ka para për të më kthyer borgjin, atëherë policia i kërkoi 

dokumentat e identifikimit të cila ai i dorëzoi dhe doli nga kamioni, Policia ka qene larg nga 

kamioni afersisht 15metra, mbrapa kamionit, J. parat i dha me vone, kur policia e pyeti që të 

mos përleshemi, sa a mund ta kryejmë këtë punë në mënyrë normale sepse nëse jo duhet të 

shkojmë në Stacionin e Policisë të japin deklarata dhe është e mundshme që të nga dërgojnë 

edhe në gjykatën në Vushtrri, paret nuk i ka dhene ne presence te Policise,dhe te njejtat mi ka 

dhene kur kemi kaluar se bashku me J. ne anen tjeter te magjistrales,  Policia nuk i kane thene 

te demtuarit J. asgje, ata na thanë neve që të mirremi vesh vetëm se e kanë identifikuar, nuk 

eshte e verete se I kam thene te demtuaritt J., se nuk do të dalësh i gjallë nëse nuk mi jep parat, 

Policia me te demtuarin jane sjellur ne menyre normale, kur e kerkova borxhin qe ma ka i 

demtuari J., ai me tha se nuk i ka parat me veti tani duhna ta shes edhe një “turr” drunjësh dhe 

pastaj të më kthen të tërë borgjin, por nuk kam pranuar, i demtuari pastaj me i dha 360 euro 

dhe më ka mbetur borgj 30-40 euro, pasi qe mi dha borxhin J., e kam lajmurar Policine, pasi që 

ata kanë qenë në anën tjetër të rrugës, kam shkuar dhe i kam treguar policisë që më ka dhënë 

borgjin dhe jemi pajtuar dhe ata policia kanë shkuar pastaj, ka shtuar se nuk e ka ditur se kush 

do te jen Policet e njesise patrulluese, ka deklaraur se nga kabina e kamionit kam qene larg 

rreth 20 metra, ndersa vetura e Polcise ku kane qene Policet ka qene rreth 30metra, J. e ka 

pranura se me ka borxh te hollat edeh praen Policise, por ka thene se ngarkesen e atyre 

drunjëve për të cilat më ka pasur mua borgj policia ja kanë konfiskuar dhe ka kërkuar nga unë 

që ti pregatisë edhe një ngarkese te kamionit me drunjë që ai të mund ti shes dhe ti fitoj të 

hollat që mi ka borgj mua, dmth të më paguaj të gjithë borgjin. 

 

Deshmitari ka shtuar se puna e tij dhe profesioni ka qeene te merret me përpunimin e drurit, më 

shumë është punë familjare, prodhimi i mobiljeve, dritareve, koshereve për bletët, në të 

shumtën e rasteve e blej materialin e drurit nga zdrukthatërt në depo, ka shtuar se i ka shitura 

drunj te demtuarit J. nga mali prone private e tij, se nuk ka vllezer vetem nje moter, dhe nuk 

ethe e verete se J. i ka thene se e kam nje vella Polic dhe do te thirri, Policia nuk e kane kapur 

per duarsh te demtuarin se aty kam qene prezent dhe nuk e kane shtyer apo detyruar Policia qe 

i demtuari J. te mi kthej parat qe mi ka pasur borxh.  

 

IV/5. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.10.03.2021, në cilësi të dëshmitarit është 

dëgjuar T.Gj, ka deklaruar se i kujtohet ngjarja, se D. e ka mik, se eshte dhender i tij, ate dite 

kemi qene tek pompa e derivateve O. ne fsh.Leshak, atje kam shkuar se me ka thirrur miku që 

të vij tek ai në shtëpi, kur kam ardhur në shtëpi ai më ka thënë që të shkojmë deri tek pompa 

O., që të shihet me një person që i ka borgj para për drunjë, ne kemi shkuar atje, me makinën 

time, kur kemi mbërritur aty ai ka thënë ja ku është ky me kamion, jam parkuar para kamionit, 

5 apo 6 metra në distancë, miku D. ka dalur nga makina dhe është nisur në drejtim të kamionit, 
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gjithashtu jam nisur me të, në drejtim të kamionit, ka filluar biseda normalisht, e kam pytur ku 

je shok, a do ti mi kthesh parat dhe kur do të mi kthesh parat për drunjët, ai ka dalur nga 

kamioni dhe ka thënë si ti kthej parat kur mi kanë marrur drunjët nga policia, pastaj miku im-

D. ka thënë mua nuk po më intereson që ty ti kanë marrur policia durnjët, dëshiroj ti marrë 

parat e mija, pastaj kanë filluar një fjalosje,  ty po të pres që dy vite të mi japësh, për mua ka 

qenë pak e pa këndshme pasi që kanë filluar që ta ngrisin zërin, kanë qenë edhe dy persona në 

kabinë, miku im-D. e ka marrë telefonin dhe i ka thënë do ta thërras policinë, pastaj pas 3 apo 4 

minutash ka ardhur policia, kanë ardhur këta dy policët që tani janë këtu, ata Policia jane 

parkarur, pas kamionit 7 apo 8 metra pas kamionit, pastaj kane ardhur tek une, D. dhe ai 

vozitësi dhe kanë pyetur ku qëndron problemi, D. ka thënë e kam thirrur policinë pasi që ky 

personi i ka borgj, pastaj policia na ka thënë që të largohemi, pasi që aty parkohen kamionët 

dhe ka pasur edhe persona të tjerë aty, ne kemi qenë në këmbë dhe policia na ka thënë 

largohuni në anën tjetër të rrugës, unë dhe 5 apo 6 persona të tjerë jemi larguar në anën e 

djathtë, nga bisesa ne mes te D., te demtuarit dhe Policise kam degjuar se bisedojne mirëpo nuk 

kam qenë aq afër sa që të kuptojë çfarë po bisedojnë, sigurishtë kanë biseduar rreth problemit, 

ne kemi qëndruar përballë dhe kemi shikuar çfarë po ndodhë pasi që nuk kemi guxuar të 

afrohemi, Policet nuk kasn pasur kontakt fizik me te demtuarin J., policet nuk e kane nxjerrur 

me dhune J. nga Kamioni, dhe as nuk e kane terhequr ne drejtim te makindes se Policise, 

biseda nuk ka zgjatur shume mes te D. dhe te demtuarit ndoshta 5 apo 6 min, dhe pastaj D. dhe 

ai personi vozitësi kanë kaluar matanë rrugës ku kemi qëndruar ne në afërsi të autolarjes dhe 

restorantit, rrugen e kane kaluar vetem ata dy D. dhe ai vozitesi, ndersa policet kanë mbetur tek 

vetura e policisë, me pas ai vozitësi me kapele, e ka vën dorën në xhep dhe i ka dhënë parat dhe 

i ka thënë që nuk ka më shumë, pas kësaj miku më ka thirrur më ka thënë mi ka dhënë mirëpo 

më ka mbetur borgj edhe 40Euro, jemi ulur në makinë dhe e kam dërguar atë në shtëpinë e tij 

dhe jam kthyer në shtëpinë time. 

 

IV/6. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.14.04.2021, në cilësi të dëshmitarit është 

dëgjuar dëshmitari M.Q, i cili ka deklaruar se si atehere edhe tash punoj ne te njëjtin vend ne 

Autolarje ne Leshak, qe gjednet ne pompën e derivateve O. ne Leshak, per rastin konkret 

deklaroj se atë ditë kam qenë në vendin e punës, menjëherë në afërsi timen pothuajse 25 deri ne 

30 metra kanë qëndruar disa njerëz dhe kanë biseduar, ka qenë një me kamion dhe dy njerëz të 

tjerë, atë që ka qenë me kamion nuk e kam njohur ndërsa këta dy të tjerët po, njëri ndër ta ka 

qenë fqinjë i imi, ndërsa tjetër i njohur si figur, fqinji im është D., e kam pare qe diçka 

bisedojne por nuk kam mundur te i degjoj, biseda ka qene me e zeshme, por nuk kam pasur 

mundesi qe ti degjoj se çka, pastaj kane ardhur Policia me makine, makina e Policise eshte 

parkuar pas kamionit, Kamioni ka qenë i kthyer në drejtim të Rashkës në drejtim të Sërbisë, 

nuk jam shumë i sigurtë, ne vendin e ngjarjes kane qene dy polic, kane qene keta dy polic qe 

tani jane ne seance gjyqesore, kur kane ardhur Polica, keta jane afruar tek kamioni dhe kanë 

biseduar dhe nuk e di se çka, kane biseduar me njerzit qe kane qene tek kamioni, ka qenë D. 

fqinji im dhe ka qenë ky personi i njohur, ka shtuar se e ka pare momentin kur ka dalur vozitesi 

na kamioni, ka daluar ne menyre normale nga kamioni, pastaj ka biseduar me Polici, se çka 

kane biseduar nuk e kam degjuar, nuk kam pare asnje moment se Policet me dhune e kane e 

kane terhequr ate person-vozitesin e kamionit, ne asnje moment nuk e kam pare se dy policet 

kane pasur prekje fizike me ate person-vozitesin, pas bisedes ne mes tyre D. dhe vozitësi, kanë 

kaluar në anën tjetër të rrugës, vetëm këta të dy janë ndarë, pastaj sa kam mundur te vrej 

shoferi i kamionit ka nxjerrur nga xhepi të holla para dhe i kam parë që po i numërojnë dhe ja 

ka dhënë D., Policia kanë qëndruar përballë në anën tjetër të rrugës pranë makinës, i kam pare 

pasi qe Autolarja ime gjednet ne ate pjese, pastaj te dyte jane ndare secili ka shkuar me 

automjetin e tij, shoferi dhe D. kanë shkuar deri tek kamioni dhe pastaj janë ndarë.  
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V. Administrimi i provave 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor të dt.24.02.2020, dhe dt.10.06.2020, janë administruar provat 

personale dhe materiale dhe atë: Deklarata e dëshmitarit R.Ll e dhënë në Inspektoratin Policor 

me dt.20.09.2016, Deklarata e dëshmitarit S.P e dhënë në Inspektoratin Policor me 

dt.20.09.2016, Trupi gjykues leximin e deklaratave si me larte i ka mbështetur edhe në nenin 

19 par.1 në par.1.1 të KPP-së ku përcakton se zyrtar i autorizuar i policisë nënkupton zyrtari i 

policisë apo cilido pjestar i Policisë së Kosovës apo pjestar i ndonjë shërbimi tjetër të 

autorizuar për të zhvilluar hetime penale ose për të ekzekutuar vendimin e prokurorit të shtetit 

apo të gjykatës duke u ndërlidhur me nenin 17 par.1 të Ligjit për Inspektoratin Policor të 

Kosovës (Ligji nr,03/L-231) ku përcakton se Hetuesit e IPK-së gjatë ushtrimit të veprimtarisë 

së tyre, kanë autorizimet policore dhe i ushtrojnë ato në përputhje me Kushtetutën, Kodin 

Penal, Kodin e Procedurës Penale, me këtë ligj si dhe me ligjet dhe aktet nënligjore tjera në 

fuqi, po ashtu jane lexuar edhe  provat tjera dhe atë sipas propozimit në aktakuzë sic jane 

Raportet policore i dt.03.07.2016, të përpiluara nga Stacioni Policor në Leposaviq, nga zyrtari 

policor B.B dhe I.V, Raporti Policor mbi Orarin ditor i punës nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë-RDP Mitrovica-Veri/Stacioni Policor në Leposaviq i dt.03.07.2016, Ankesa e të 

dëmtuarit J.A e dt.03.07.2016 drejtuar IPK-së, Procesverbali mbi marrjen në pyetje të 

dëmtuarit J.A me nr.IPK/DSHMA/657/16 i dt.23.08.2016 marrë nga IPK-ja, Procesverbali mbi 

marrjen në pyetje të dëshmitarit D.V me nr.IPK/DSHMA/657/16 i dt.14.09.2016 marrë nga 

IPK-ja, Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë për dhënjën e Urdhërit Ndëshkimor 

P.nr.560/2016 i dt.19.07.2016, ndaj J.A në cilësinë e të akuzuarit, Shënimi zyrtar i 

dt.22.03.2019 të lëshuar nga Stacioni Policor në Kralevë. 

 

Prokurori i Shtetit, mbrojtësi dhe të pandehurit pas administrimt te provave materialedhe 

personale kane deklaruar se nuk kanë propozime tjera për plotësimin e procedurës së provave. 

 

VI. Paraqitja e mbrojtjes nga te pandehurit 

VI/1. Paraqitja e mbrojtjes nga i pandehuri N.B 

Me date 08.06.2021, në seancën e shqyrtimit gjyqësor i akuzuari N.B është njoftuar me të 

drejtat e tij ligjore që i përkasin në bazë të nenit 323 të KPP-së, i njëjti ka paraqitur mbrojtjen e 

tij në lidhje me këtë rast, ne mbrojtjen e tij i akuzuari ka deklaruar se ate dite kam qene ne pune 

– detyre zyrtare, kam qenë tek pompa, për shkak një thirrje nga shefi i sektorit i cili na ka 

udhëzuar me shku tek pompa e benzinës për shkak se është një problem dhe të shikojmë se për 

çfarë bëhet fjalë, kemi qene se bashku me kolegun tim S.J me veturë zyrtare, kur kemi arritur 

atje kemi hasur në një kamion i cili ishte parkuar në anën e djathë të pompës duke shiquar nga 

drejtimi i Mitrovicës dhe 2 persona të cilët ishin mbështetur në veturë, tek të cilët jemi afruar 

dhe kemi pyetur ku është problemi, ku njëri prej tyre saktësisht D.V më tregoi se ka probleme 

me një person i cili i ka borgj, personi në atë moment nuk ka qenë aty ka qenë në kamion, jemi 

afruar tek kamioni, i kemi kërkuar dokumentat nga i njëjti, i njëjti i dha dokumentat, e kemi 

pyetur çka është problemi, i njëjti ka dal jashtë kamionit dhe na ka pyetur a mund të foli me ne, 

pas kësaj ne jemi nisur pas kamionit në drejtim të veturës zyrtare ku e kemi parkuar, që të 

regjistrojmë dhe evidentoj të dhënat e marrura nga këta persona, gjatë evidentimit të personave 

dhe të dhënave të tyre, atë kanë arritur tek vetura zyrtare dhe gjatë evidentimit të dy personat 

kanë nisur me bisedu me një zë më të ngritur rreth borgjit, ku D. na tregoi se J. i ka borgj të 

holla-para, të cilët i kemi paralajmëruar që nuk mund të fjalosen dhe nëse kanë problem rreth 

borgjit në të holla të vijnë tek Stacioni i Policisë për të japur deklaratën ose mund të shkojnë 

me padi civile përmes gjykatës, pas të cilës të dy nuk jam i sigurtë por për J. jam i sigurtë që 

më ka pyetur se a mund të largohemi dhe të bisedojmë për këtë, dhe pas kësaj kanë kaluar në 

anën tjetër të rrugës magjistrale, aty kanë biseduar rreth 2 apo 3 min, nuk jam i sigurtë 

saktësisht sa, dhe pas kësaj nuk jam i sigurtë se a ka qenë D. apo J. na ka njoftuar se jemi marrë 
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vesh dhe nuk ka nevoj që të shkojmë në Stacionin Policor, pasi që personat ishin të legjitimuar 

dhe për intervenimin tonë nuk ka pasur nevoj, secili person ka shkuar në veturën e vet, ne pas 

kësaj pasi që i kemi pasur të dhënat personale të tyre të evidentuara, ne kemi shkuar në nën 

stacion në Leshak ku e kemi përpiluar raportet zyrtare-policore për çdo gjë që kishte ndodhur, 

ka shtuar se nuk ka pasur kontakt fizik me te dëmtuarin se nuk ishe e nevojshme, e riperserise 

se nuk e kemi kapur per duarsh te dëmtuarin sepse nuk ka pasur nevoj sepse personi kishte 

dalur vet nga kamioni, nuk e kemi detyruar as fizikish as verbalisht te dëmtuarin qe te paguaj 

borxhin personit D., nuk kemi pasu asnjë kercinim te dëmtuarit qe do te arrestojme nëse nuk e 

paguan borxhin, ka shtuar se D.V, e kam parë disa herë ndoshta para rastit, personalisht nuk e 

njoh, i njëjtës komunë është Leshak-Leposaviq, automjeti ka qene i parkuar anash kamionit, 

personi D. nuk ka kërkuar nga ne qe i demtuari J. te i paguaj borxhin D.i,  na kanë pyetur neve 

se a mundemi të bisedojmë, të njëjtit kanë shkuar kanë kaluar rrugën, aty kanë biseduar rreth 2 

deri në 5 min, dhe nuk më kujtohet se njëri prej tyre D. apo J. cili ka qenë na ka njoftuar se 

kemi arritur marrëveshje dhe nuk kemi nevoj që të shkojmë në stacion policor dhe ata tani kanë 

vazhduar, dy personat e tjerë kane qene ne brendeis te kamionit, deri sa ne e kemi legjitimuar 

J., por ata persona nuk kanë dalur nga kamioni, nga Kamioni kemi qene larg rreth 12 apo 13 

metra kamioni, ndërsa nga kabina e kamionit deri tek automjeti ynë zyrtar ku ka qenë i parkuar 

distanca ka qenë deri në 25 metra, shoferi e ka hapur derën ka dalur nga kamioni dhe e ka 

mbyllur derën, ndërsa dera e bashkudhëtarit nuk ishte e hapur, ka shtuar se personat separi ai 

bisedojke me një zë të lart kur ka arritur D.V, pastaj është sjellur në mënyrë normale, dhe nuk e 

kam ditur ndonjë aryse që e kanë lajmëruar rastin ndaj neve për arsye se normalisht kam 

biseduar me këtë personin në mënyrë normale, nuk e kam pare momenitn kur J. i ka dhëne 

parat D., por vetem na ka njoftuar se jemi marr vesh dhe sjellët e te dëmtuarit kane qene 

normale, prezent me mua ka qene edhe kolegu S.J, po ashtu ka shtuar se edhe dy personat qe 

kane qene ne kamion i kemi legjitimuar është hera e parë që i kam parë dhe asnjëherë nuk kemi 

pasur asnjë problem, ka deklaruar se D. nuk ka ndonjë vëlla Polic, te demtaurin J. asnjëherë 

nuk e kam legjitimuar, e kam parë më herët si figurë por nuk e kam ditur se kush është ai 

person, e kam njoftur si figurë, unë atë kohë kam shkuar që të jetoj në Leshak dhe nuk e kam 

njoftur popullatën atye sepse më herët kam punuar në Mitrovicë. 

 

VI/2. Paraqitja e mbrojtjes nga i pandehuri S.J  

Me date 08.06.2021, në seancën e shqyrtimit gjyqësor i akuzuari S.J, është njoftuar me të 

drejtat e tij ligjore që i përkasin në bazë të nenit 323 të KPP-së, i njëjti ka paraqitur mbrojtjen e 

tij në lidhje me këtë rast, ne mbrojtjen e tij i akuzuari ka deklaruar se ate dite kam qene ne pune 

se bashku me kolegun N.B, sa i perket thirrjes telefonike per te dalur ne vendngjarje me njoftoj 

N. se ai ka qene brenda ne zyre, ndersa unë jashtë zyrës, sepse ka qenë përfundimi i orarit 

zyrtar të punës, i cili ka thënë se ka thirrur shefi ynë M.Ll që të shkojmë tek pompa e 

derivateve në Leshak se ka një problem, ne kemi shkuar, kur kemi arritur se pari e kemi parë 

D. sepse ai ishte para kamionit dhe ishte me një person me emër T.Gj, ata ishin para kamionit 

dhe ata kanë qëndruar në këmb, J. në atë moment nuk e kemi pare, sepse ishte brenda ne 

kamion, së pari kemi biseduar me njerëzit të cilit ishin para kamionit dhe pastaj jemi afruar 

kamionit dhe kemi kërkuar dokumentat personave që ishin në kamion, V. i ka kërkuar 

dokumentat dhe mi ka japur mua, dhe unë kam shkuar në drejtim të veturës zyrtare dhe pas 

meje ka ardhur V., dhe pas neve kanë ardhur edhe J.A dhe D.V, deri sa unë isha duke 

shkruajtur të dhënat, së pari ata kanë biseduar më një zë normal J. dhe D., dhe kur i kam 

përfunduar ato evidentimet e të dhënave dhe kam shkuar deri tek kamioni sepse e kam parë që 

janë edhe dy persona të tjera në kamion, V. me dëshmitarin D. dhe J. kanë mbetur tek vetura 

zyrtare e policisë, njëri nga personat ishte në ulësen e bashkudhëtarëve ndërsa njëri person 

ishte në shtratin e kamionit, ju kam drejtuar me fjalët mirëdita dhe kam kërkuar letërnjoftimet, 

ata kanë nxjerrur letërnjoftimet e tyre dhe mi kanë ofruar edhe ata i kam shnëuar sepse i kemi 
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formularët për vërifikimin e personave, deklarova se kemi biseduar me D., sepse D. na ka 

treguar që ka problem me një njeri, ne kemi pyetur me cilin person, dhe ai ka thënë me 

personin që është na kamion, J. ka zbritur vete nga kamioni, D. nuk e njoh mire vetem si 

figure, e as te dëmtuarin J., nuk kam qene ne dijeni deri ate moment se J. ka blere drunj nga D., 

po ashtu ka shtuar se D. nuk ka kërkuara nga ne qe te detyrojmë J. qe ta paguaj borxhin ne 

para, se si është arrit marrveshja ne mes tyre nuk e di, se vete ata thanë a mund të na lejoni që 

ne të bisedojmë dhe të arrijnë marrëveshje dhe ata janë larguar nga ne, pas qe jane marre vesh, 

sjelljet e J. kane qene normale, personat qe kane qene ne kamion per here te pare i kame pare 

ate diute, per ate arsye kam kërkuar qe ti legjitimoj. 

 

VII. Gjetjet e gjykatës ne raport me çështjet ligjore dhe rrethanat faktike te konstatuar si 

me poshtë; 

Pas procedimit të provave materiale dhe atyre personale në këtë çështje të konstatuara si më 

lart dhe vlerësimit të tyre një nga një, deklarimit te dëshmitarëve gjatës seancave te shqyrtimit 

gjyqësor, paraqitjes se mbrojtjes nga te akuzuarit, paraqitjes së fjalës përfundimtare nga palët 

dhe mbrojtësi dhe pas vlerësimit të tyre në ndërlidhshmërinë me provat, Gjykata në mbështetje 

të nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së, ka marre aktgjykim lirues ku nuk është provuar se i 

akuzuari ka kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

par.2 nënpar.2.1 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-es 

 

VII/1. Faktet jokontestuese 

Faktet në vijim nuk kanë qenë kontestuese për Gjykatën; 

- Të akuzuarit në cilësinë e personave zyrtar (zyrtarëve policor) kanë shkuar me 

dt.03.07.2016 rreth orës 11:00 min., në fsh.Leshak Komuna e Leposaviqit, afër pompës 

së derivateve “O.”, ku i janë përgjigjur thirrjes së eprorit te tyre, për të ndalur ne teren 

në një rast rreth një problem ne me dy qytetareve; 

- Nuk është kontestuese se ka pasur mosmarrëveshje ne mes te dëmtuarit J.A dhe 

personit – tani dëshmitarit D. V.,  

- Nuk është kontestuese se personi- tani deshmitari D. V., e ka lajmruar rastin ne Polici 

qe te ftohet nje patrolle e policise ne vendin e ngjarjes, kundër J.A, sa i perket 

mosmarrëveshjes qe e ka pasur per borxhin, 

- Nuk ka qene kontestuese se i demtuari J.A, i ka pasur obligime borxh ne para personit 

D.V, per drunjet te cilat i ka blere nga D. V.,  

- Nuk ështe konstestuese se i dëmtuari J.A me dt.03.07.2016 ka qenë në fsh.Leshak 

Komuna e Leposaviqit afër pompës së derivateve “O.”, ku i njëjti ka pasur një 

mosmarrëveshje me dëshmitarin D.V  rreth një borxhi për drunjët dhe ky i fundit thërret 

policinë 

- Nuk është kontestuese se me dt.03.07.2021, i demtuari J.A, i ka dhëne pagaur shumen 

prej 360€, personit tani dëshmitarit D. V., per borxhin qe e ka pasur per blerjen e 

drunjëve. 

 

Faktet e lartcekura nuk ishin kontestuese për Gjykatën,  po ashtu nuk janë kontestuar nga palët, 

e që të gjitha këto fakte vërtetohen nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, e po 

ashtu nga dëshmia e të dëmtuarit J.A dhe dëshmitë e dëshmitarëve, e po ashtu nga mbrojtja e të 

akuzuarve dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor, por këto fakte nuk e vërtetojnë se ne 

veprimet apo mosveprimet e te  pandehureve konsumohen elementet e veprës penale siç 

akuzohet ne aktakuze. 

 

Fakti se të akuzuarit e kanë pasur cilësinë e personit zyrtar konkretisht të zyrtarit policor në 

kohën kur është dyshuar kryerja e veprës penale është vërtetuar nga Kallëzimi Penal i ushtruar 
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nga ana e Inspektoratit Policor si institucion që ushtron hetime vetëm ndaj punonjësve të 

policisë, në të cilin Kallëzim ceken të dhënat personale të të akuzuarve e po ashtu ceket se të 

njëjtit kanë cilësinë e zyrtarëve policor e që ky fakt vërtetohet edhe nga numri i ID-së të të 

akuzuarve N.B dhe S.J. 

 

VII/2. Vlerësimi i provave  

Lidhur me pretendimet e Prokurorisë në Aktakuzë 

 

Prokuroria, në përshkrimin faktit të dispozitivit të Aktakuzës ka theksuar se “... të akuzuarit 

kanë keqpërdorur detyrën zyrtare apo autoritetin zyrtar duke tejkaluar kompetencat e tyre më 

qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie pasurore për vete ose për personin tjetër, apo që t’i 

shkaktojnë dëm personit tjetër dhe  i kanë shkelur të drejtat personit tjetër ashtu që ...”. 

 

Fillimisht Gjykata thekson faktin se Prokuroria përshkrimin faktik të dispozitivit të Aktakuzës 

e ka lënë shumë të paqartë dhe të pasqaruar në drejtim të asaj se cilin nga veprimet e kryerjes 

së veprës penale e kanë konsumuar të akuzuarit dhe se cili ka qenë qëllimi apo dashja e të 

akuzuarve në drejtim të vërtetimit përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit e kanë kryer 

veprën penale për të cilën akuzohen. 

 

VII/3. Gjykata thekson faktin se janë tri forma të kryerjes së veprës penale Keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me par.2 nën par.2.1 të KPRK-së, dhe 

atë shfrytëzimi i pozitës (shpërdorimi) apo autorizimeve, tjekalimi i autorizimeve zyrtare dhe 

mos mospërmbushja e detyrave zyrtare.  

 

Prokuroria në përshkrimin faktik të dispozitivit të Aktakuzës në tërë tekstin e saj nuk e jep 

ndonjë sqarim të qartë fillimisht në drejtim të asaj cili nga veprimet e kryerjes së veprës penale 

kanë konsumuar të akuzuarit pasi që Prokuroria në tekstin e Aktakuzës vetëm ka bërë 

përshkrimin në mënyrë blankete të veprës penale dhe elemeteve të saj.  

 

Prokuroria në përshkrimin faktik të dispozitivit të Aktakuzës, i referohet në tërë tekstin e saj 

elementeve inkriminuese “tejkalim të autorizimeve”, “shkelje të të drejtave”, dhe “shkaktim i 

dëmit të personit”, në drejtim të dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit kanë kryer veprën 

penale. 

 

Gjykata më poshtë në këtë Aktgjykim ka dhënë aryset e saj lidhur me faketet e lartcekura të 

veprimeve inkriminuese të cilave i referohet Prokuroria. 

 

Fillimisht për Gjykatën, nuk është e qartë se a bëhet fjalë “shfrytëzimin e detyrës zyrtare” si 

veprim i kryerjes së veprës penale apo “tejkalim të autorizimeve” ashtu siç përshkruhet në 

dispozitivin e Aktakuzës. Prokuroria në rastin konkret në rreshtin e tretë të përshkrimit faktik 

në dispozitivin e Aktakuzës i referohet veprimit të kryerjes së veprës penale me “tejkalim të 

autorizimeve” ngase të akuzuarit sipas Aktakuzës në cilësinë e personave zyrtar policor kanë 

tejkaluar kompetencat e tyre dhe i kanë shkelur të drejtat personit tjetër të dëmtuarit. 

 

Fillimisht Gjykata thekson faktin se vepra penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar 

nga neni 422 par. 2 nënpar.2.1 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK 1 të KPRK-së, 

me veprim të kryerjes “tejkalimin e autorizimeve zyrtare”, kryhet kur kryesi në cilësinë e 

personit zyrtar tejkalon kompetencat e tij kur vepron jashtë autorizimeve zyrtare dhe 

kompetencave reale duke ndërmarrë veprime zyrtare që janë në kompetencë të një personi 

tjetër zyrtar apo veprime që i përkasin një shërbimi tjetër, e po ashtu kur personi zyrtar pa 
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pëlqimin e personit tjetër dhe pa lejen paraprake të tij vepron e që në këtë rast leja apo pëlqimi 

i tillë ka qenë i domosdoshëm. 

 

Gjykata në analizmin e këtyre elementeve të formës së veprimet “tejkalimi i autorizimeve 

zyrtare”, në drejtim të kryerjes së veprës penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar 

nga neni 422 par.2 nënpar.2.1 lidhur me par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, gjeti se në 

rastin konkret tek veprimet e të akuzuarve siç përshkruhen në përshkrimin faktik të dispozitivit 

të Aktakuzës, nuk përmbushet asnjëri nga elementet e lartcekura. Fillimisht Gjykata duke j’u 

referuar Aktakuzës gjenë se të akuzuarit në kohën kur dyshohet kryerja e veprës penale kanë 

vepruar në përputhshmëri me autorizimet e tyre dhe kompetencat e tyre reale, ngase të njëjtit 

në cilësinë e zyrtarëve policor kanë vepruar drejtë kur i janë përgjigjur rastit rreth 

mosmarrëveshje se të dëmtuarit me dëshmitarin D.V, ngase bazuar në nenin 10 par.1 nën 

par.1.3 të Ligjit Nr.04/L-076 për Policinë, është detyrë e policisë që të mbajë rendin dhe 

sigurinë publike dhe po ashtu bazuar në nenin 11 të po të njëjtit ligj përcaktohet se policët janë 

të autorizuar në mbajtjen e rendit dhe sigurisë publike, e që në rastin konkret Gjykata gjenë se 

elementi i veprimit jashtë autorizimit dhe kompetencave reale duke kryer veprime që janë në 

kompetencë të një personi tjetër zyrtar apo shërbimi tjetër, në rastin nuk përmbushet tek 

veprimi i kryerjes së veprës penale me “tejkalimi të autorizimeve zyrtare”, pasi që të akuzuarit 

kanë vepruar brenda autorizimeve të tyre siç prëcaktohet në dispozitat ligjore të cekura më lart.  

 

Gjykata po ashtu thekson faktin se në rastin konkret të akuzuarit nuk kanë vepruar pa pëlqimin 

e personit tjetër apo eprorit pasi që të akuzuarit në rastin konkret i janë përgjigjur një thirrje për 

rreth një mosmarrëveshje ndërmjet disa qytetarëve, e që në këtë rast sipas vlerësimit të 

Gjykatës nuk duhet përmbushur elementi i “dhënjes së pëlqimit” për të intervenuar të akuzuarit 

në rastin konkret rreth mosmarrëveshjes ndërmjet personave, andaj Gjykata thekson faktin se 

sipas vlerësimit të saj as në këtë rast nuk përmbushet elementi i “veprimit pa pëlqim apo pa 

lejen paraprake” tek forma e kryerjes së veprës penale me “tejkalim të autorizimeve”. 

 

Gjykata prapë thekson faktin se përshkrimi faktik i dispozitivit të Aktakuzës është i paqartë dhe 

i pasqaruar mirë për faktin se edhe pse Prokuroria i referohet në Aktakuzë veprimit të kryerjes 

së veprës penale më “tejkalim të autorizimeve”, në tërë përshkrimin faktik ka përshkruar 

veprimet inkriminuese të të akuzuarve në drejtim të kryerjes së veprës penale me “shfrytëzim 

të detyrës zyrtare” ngase kryerja e veprës penale në këtë mënyrë konsiston kur personi zyrtar 

ndërmerr veprime të cilat formalisht janë në kuadër të autorizimeve të tij, por të 

kundërligjshme në aspketin material, pra në rastin konkret interesat dhe qëllimet e shërbimit 

zëvendësohen me interesat e veta ose interesat e ndonjë personi tjetër dhe me këtë rast duke 

shfyrtëzuar autorizimet-detyrën zyrtare i sjellë vetes apo tjetrit dobi pasurore ose i shkakton 

dëm tjetrit.  

 

Gjykata gjenë se bazuar në provat e administruara në seancën e shqyrtimit gjyqësor po ashtu 

bazuar në deklaratën e të dëmtuarit dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe dëshmitarëve, 

gjenë se nuk u provua se të akuzuarit kanë ndërmarrë veprime inkriminuese në drejtim të 

konsumimit të veprimit të kryerjes së veprës penale “shfrytëzim i detyrës zyrtare”, e që 

vlerësimin lidhur me fuqin provuese të provave dhe faljes së besimit të deklarimeve të 

dëshmitarëve dhe të dëmturit Gjykata do të jap arsyetimin më poshtë në këtë Aktgjykim. 

 

Sa i përketë veprimit të tretë të kryerjes së veprës penale “mospërmbushja e detyres 

zyrtare”, Gjykata thekson se ky veprim konsumohet në momentin që kryesi nuk ndërmerr 

veprimet që është dashur që t’i ndërmarrë e që rasti konkret sipas vlerësimit të Gjykatës nuk 
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mund të bëhet fjalë për mospërmbushje të detyrave zyrtare bazuar në përshkrimin e dispozitivit 

të Aktakuzës. 

 

Sa i përketë veprimit inkriminues “shkelje e të drejtave personit tjetër”, Gjykata thekson faktin 

se për t’u konsumuar ky element i veprës penale duhet që fillimisht të ndërmirret ndonjëri nga 

veprimet e kryerjes së veprës penale të cilat janë cekur më lart në këtë Aktgjykim, e që Gjykata 

në rastin konkret ka vlerësuar se nuk është konsumuar asnjëri nga veprimet e kryerjes së veprës 

penale për të cilën akuzohen të akuzuarit, e që në mënyrë komultative së bashku me veprimin e 

kryerjes do të duhej të përmbushej ndonjëri nga elementet “qëllimi i përfitimit të dobisë 

pasurore për vete apo për personin tjetër”, “shkaktimi i dëmit personit tjetër” apo “shkelja e të 

drejtave personit tjetër”, ku Gjykata prapë rithekson faktin se Prokuroria në përshkrimin faktik 

të elementeve në dispozitivin e Aktakuzës në mënyrë të paqartë dhe të pasqaruar mirë i 

referohet të tri elementeve të lartcekura “qëllimi i përfitimit të dobisë pasurore për vete apo për 

personin tjetër”, “shkaktimi i dëmit personit tjetër” apo “shkelja e të drejtave personit tjetër”, 

gjithmonë duke bërë ndërlidhjen mes këtyre tri elementeve me fjalën lidhëse “ose” dhe “apo”, 

e që në aspektin gjuhësor fjala “ose” përdoret për për të lidhur dy gjymtyrë të një fjalie a dy 

fjali, që përjashtojnë njëra-tjetrën, që veçohen njëra nga tjetra, kundërvihen, ndërsa fjala “apo” 

në aspketin gjuhësor përdoret për të kundërvënë dy fjali ose dy pjesë të fjalisë, që përjashtojnë 

a zëvendësojnë njëra-tjetrën nga kuptimi dhe kur duhet zgjedhur vetëm një prej tyre. 
 

Sipas Gjykatës në rastin konkret nuk ka ndërlidhje ndërmjetë asaj se çka ka dashur konkretisht 

të vërtetoj Prokuroria, a ka dashur që të vërtetoj përfitimin e dobisë pasurore për vete nga ana e 

të akuzuarve, për personin tjetër apo shkeljen e të drejtave personit tjetër? 

 

Gjykata prapë e rithekson faktin se përshkrimi faktik në dispozitivin e Aktakuzës është bërë në 

mënyrë blankete duke j’u referuar dispozitës ligjore nga nenin 422 par.2 nën par.2.1 lidhur me 

par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, e që sipas vlerësimit të Gjykatës Aktakuza e tillë është 

në kundërshtim ligjor me nenin 241 par.1 nën par.1.3 dhe 1.7 të KPP-së. 

 

Gjykata thekson se bazuar në nenin 241 par.1 nën par.1.3 dhe nën par.17  të KPP-së, Aktakuza 

duhet të përmbajë edhe mjetin e kryerjes së veprës penale (mënyrë e kryerjes së veprës penale) 

për të përcaktuar me saktësi veprën penale e po ashtu duhet të përmbajë shpjegimin e aryseve 

për ngritjen e aktakuzës bazuar në rezultatet e hetimit dhe provat që vërtetojnë faktet kryesore, 

e që në rastin konkret sipas vlerësimit të Gjykatës në Aktakuzë mungojnë duke u bazuar në 

sqarimet si më lart. 

 

Gjykata thekson faktin se në rastin konkret Prokuroria është dashur t’i referohet në mënyrë të 

saktë dhe të qartë veprimit të kryerjes së veprës penale dhe në këtë mënyrë të vërtetoj dashjen 

direkte të të akuzuarve në drejtim të kryerjes së veprës penale duke u bazuar në prova të qarta, 

konkrete dhe bindëse për Gjykatën dhe jo që përshkrimin faktik në dispozitivin e Aktakuzës t’a 

lërë të paqartë dhe të pasqaruar.  

 

Vepra penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, 

kryhet vetëm me “dashje të drejtpërdrejtë” e që përfshin dijeninë e kryesit se i njëjti nuk po e 

kryen detyrën zyrtare dhe se po i shkakton dëm personit tjetër. 

 

Në strukturën e elementeve penale “faji”, është element subjektiv i veprës penale dhe për t’u 

ndëshkuar një person për veprën e tij nuk mjafton që të ketë kryer vetëm vepër të 

kundërligjshme që parashihet si vepër penale, por ai atë vepër duhet ta ketë kryer me fajin e tij, 
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ku me rastin e përcaktimit të fajësisë në procedurë penale konstatohet se a e ka kryer personi 

veprën penale me dashje apo nga pakujdesia. 

 

“Dashja” sipas nenit 21 të KPRK-së, konsiderohet se kryesi ka qenë i vetëdijshëm për veprën 

e vet dhe ka dashur që ta kryejë, apo kur ka qenë i vetëdijshëm se për shkak të veprimit apo 

mosveprimit të tij mund të shkaktohet pasoja e ndaluar, por e ka pranuar, është dakorduar që të 

shkaktohet ajo pasojë, e në rastin e “dashjes direkte”, ekziston atëherë kur kryesi është i 

vetëdijshëm se me veprimin apo mosveprimin e vet do  të kryejë vepër të dëmshme, vepër 

penale dhe dëshiron kryerjen e asaj vepre, dëshiron që të shkaktohet pasoja e ndaluar në botën 

e jashtme.  

 

Gjykata, duke pasur parasysh që të akuzuarit në këtë rast akuzohen për një vepër penale e cila 

kryhet me “dashje të drejtpërdrejtë-direkte”, e njëjta nuk ka munduar që përmes provave të 

ofruara nga Prokuroria dhe provave te administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, po ashtu përmes 

dëshmitarëve dhe të dëmtuarit, të vërtetoj se tek veprimet e të akuzuareve ka ekzistuar elementi 

i “dashjes të drejtpërdrejtë-direkte”.  

 

Provat e Propozuara nga Prokuroria dhe provat e tjera të cilat janë administruar në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, nuk kanë arritur që të vërtetojnë përtej dyshimit të bazuar mirë në drejtim 

të vërtetimit se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen, kjo pasi që ashtu 

siç është cekur më lart provat kanë vërtetuar fakte të cilat nuk kanë qenë kontestuese për 

Gjykatën në asnjë moment dhe pikërisht për këtë shkak të njëjtat nuk e kanë dëshmuar 

elementin kryesor “dashjen direkte” të të akuzuarve për kryerjen e veprës penale dhe 

shkaktimin e pasojës. 

 

Sa i përketë elementit të bashkëkryerjes së veprës penale, Gjykata nuk është lëshuar në 

vlerësimin  e këtij elementi pasi që fillimisht nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar se të 

akuzuarit kanë kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

par.1 të KPRK-së, andaj bazuar në këtë rrethana Gjykata thekson se sipas vlerësimit nuk mund 

të ketë element të bashkëkryerjes në këtë rast. 

 

Sa i përketë vlerësimit të provave, Gjykata ka vlerësuar të gjitha provat një nga një të cilat janë 

administruar në seancën e shqyrtimit gjyqësor, po ashtu ka vlerësuar edhe dëshmin e të 

dëmtuarit së bashku me dëshmitë e dëshmitarëve. 

 

Gjykata nuk i ka falur besimin e plotë deklaratës së të dëmtuarit J.A të dhënë në Inspektoratin 

Policor me nr.IPK/DSHMA/657/16 i dt.23.08.2016, e cila deklaratë është administruar si provë 

në seancën e shqyrtimit gjyqësor, po ashtu nuk i ka falur besimin e plotë dëshmisë së të 

dëmtuarit të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor me dt.04.12.2020, pasi që Gjykata pas 

analizimi të tyre gjenë se ka kundërthënje mes tyre, duke u nisur nga fakti se fillimisht në IPK, 

i dëmtuari ka deklaruar se që një vit e njoh D.V ndërsa në seancnë e shqyrtimit gjyqësor i njëjti 

deklaron se nuk e njeh këtë person, po ashtu në seancën e shqyrtimit gjyqësor gjatë dhënjes së 

dëshmisë ka deklaruar se nuk i njeh të akuzuarit të cilit ishin prezent në sallën e gjykimit dhe se 

nuk e di se a kanë qenë këta atë ditë kur dyshohet kryerja e veprës penale, po ashtu rreth 

shumës të cilën deklaron se e kë dhënë është në kundërshtim deklarimi i tij dhënë në IPK, ku 

thotë se D. i ka dhënë shumën rreth 360Euro ndërsa në dëshminë e tij të dhënë në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor thotë se i ka dhënë më shumë se 400Euro, andaj Gjykata nuk ka mundur që 

t’i falë besimin e plotë deklarimeve të tilla të të dëmtuarit pas që të njëjtat kanë kundërthënje 

mes vete. 
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Gjykata ka vlerësuar deklaratën e dëshmitarit S.P ku Gjykata nuk ka mundur që t’i falë besimin 

e plotë kësaj deklarate pasi që i njëjti ka deklaruar se ka qenë i shtrirë në krevatin e kamionit 

dhe se nuk e ka parë çfarë ka ndodhur mirëpo vetëm ka dëgjuar fjalët rreth ngjarjes që ka 

ndodhur, andaj Gjykata dëshmisë së tillë nuk mundi t’i falë besimin e plotë bazuar në faktin e 

tillë. 

 

Gjykata ka vlerësuar deklaratën e dëshmitarit R.Ll, ku Gjykata nuk ka mundur që t’i falë 

besimin e plotë kësaj deklarate pasi që bazuar në rastin se si është zhvilluar Gjykata vlerëson se 

dëshmitari në rastin konkret ka qenë gjatë kohës brenda kabinës së kamionit e që ky fakt 

asnjëherë nuk është mohuar nga palët në procedurë penale, dhe se bazuar në këtë fakt Gjykata 

vlerëson së dëshmitari si i tillë më shumë ka dëshmuar rreth asaj se çfarë ka dëgjuar nga i 

dëmtuari se sa atë që ka mundur t’a shoh konkretisht. 

 

Gjykata vlerson se Pokuroria nuk e ka shfrytëzuar mundësin hetuese te veçante sipas nenit 149 

te KPP-es, kur ka pasur njohuri qe deshmitaret R.Ll dhe S.P, jane nga Kraleva Republika e 

Serbise, dhe ne momente – faza te caktuara procedurale do te kete probleme per sigurimin e 

prezencës se këtyre deshmtiareve ne seance te shqyrtimit gjyqesor, siç jane shfaqur gjate gjithë 

këtij procesi penale, ku ne asnjë seance te shqyrtimit gjyqesor deshmitaret S.P dhe R.Ll, nuk i 

jane përgjigjur ftesave per seanca gjyqesore, edhe pse gjykata per çdo seance ka provuar qe ti 

siguroj prezencen e tyre ne kete procedure penale, duke pasur parasysh edhe nenin 70 par.4 t 

KPP-se, ku përcakton se “ Posa Polica te kete dyshim te arsyeshme se është kryer nje vepër 

penale e cila ndiqet sipas detyres zyrtare, Polica eshte e detyruar qe brenda njëzet e katër 24) 

orëve ti dorëzoj nje raport policor Prokurorit te Shtetit qe është kompentent, i cili pastaj vendos 

nëse duhet filluar procedurën penale”, kjo duke u ndërlidh edhe me çështjen e vendbanimit te 

deshmitareve, te cekur me larte, po ashtu ka pas kunderthenje edhe ne vete pezentimin e fjales 

perfundimtare nga Prokurori i Shtetit kur thekson “ se dy policet e kane kapur per dore te 

demtuarin faqe 3 rreshti 14, ndersa rreshti 38 e thekson vetem njeri polic”. 

 

Gjykata në raport me dëshmitë e dëshmitarëve D.V, M.Q, M.Ll, V.V dhe T.Gj, Gjykata i ka 

falur besimin e plotë dëshmisë së këtyre dëshmitarëve duke pasur parasysh që deklarimet e tyre 

nuk kanë qenë në kundërthënje me njëra tjetrën dhe as me mbrojtjen të cilën e kanë paraqitur të 

akuzuarit, po ashtu edhe nga deshmia e deshmitarit – te demtuarit J.A e verteton faktin se ne 

mes tij dhe personit D. V. ka ekzistuar raporti i obligimit qe i perket te demtuarit J. ndaj 

personit tani deshmitarit D., lidhur me shitjen e drunjeve qe e ka ndodhur ne mes tyre. 

 

Deshmitari - i demtuari J.A, e ka vertetuar faktin se “nuk e kam paguar nje ngarkese me drunje, 

obligim qe e ka pasur ndaj D. V., duke u arsyetuar se drunjet i jane  konfiskuar nga ana e 

policise” (faqe 6), pastaj e verteton faktin duke deklaruar se “askush nuk me ka bllokuar 

rrugen”, po ashtu ka deshmuar se “drunjet nuk mund te i barte permes vendkalimit kufitare 

zyrtare, mirpo neper male rruge dytesore ilegale”.. 

 

Deshmitari M.Q, e verteton faktin se ka qene afer vendit te ngjarjes “e ka pare momemtin kur 

ka ardhur makina e Policise, eshte parkuar pas kamionit, .. pastaj e ka pare momentin kur 

shoferi i Kamionit ka zbritur nga Kamioni, ka zbritur ne menyre normale, pastaj ka biseduar 

me Polic, nuk ka pare asnje moment qe policet me dhune e kane terhjekur nga kamioni dhe nuk 

ka pare asnje moment se dy policet kane pasur prekje fizike me shoferin e kamionit”.  

 

Deshmitari V.V, ne dekarimn e tij e verteton faktin i demtuari J.A ka qene ne fshatin e tij ate 

dite per te blere drunj, i ka shikuar drunjet por nuk i kane pelqyer, nuk ka blere dhe ka shkuar” 
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Deshmitari T.Gj e verteton faktin se eshte njoftuar nga D. se J. i ka borxh per shitjen e 

drunjeve, se kane shkuar bashke me D.in ne Leshak te pompa e derivateve te naftes O., D. 

eshte takuar me J., kane biseduar fillimisht qete ne menyre normale me J., pastaj J. eshte 

arsyetaur se drunjet te asaj ngarkese ia kane konfiksuar Policia, ka filluar nje bised me ne ze, 

pastaj D. i ka thirrur Policin, ..kane ardhur Policia, ne kemi qene perballe, Policet nuk kan 

pasur konktat fizik me te demtuarin J., dhe nuk e kan nxjerr me dhune nga Kamioni, dhe as nuk 

e kane terehequr ne drejtim te makines se Policise...”  

 

Deshmitari D. V. e verteton faktin se ka pasur mosmarrveshje me te demtuarin J., se i njejti – J. 

ka blere drunje nga ai dhe i ka mbetur borxh sepse nje ngarkese te drunjeve nuk e ka paguar J. 

dhe i eshte shmangur per te paguar kete borxh, mbi nje (1) viti, peraferisht shumen prej 390€, 

ka shtuar se e ka takuar ate dite J., dhe nga ai vetem i ka kerkuar borxhin qe e ka ndaj tij, ka 

refuzuar, pastaj jemi fjalosur, ateher e ka thirrur Policin respektivisht Shefin e Policise 

mbiemrin Ll., kam kerkuar nje patroll te policise ne vendin e ngjarjes, policia kane ardhur, na 

kan pyetur se ku qendron problemi, i kam njoftuar.. Policia nuk e kane kapur e as zbritur per 

duarsh te demtuarin J. nga Kamioni, Policia me te demtuarin jane sjellur ne menyre normale”. 

 

Deshmitari M.L e verteton faktin se e kane thirrur ne telefon per nje mosmarrveshje, dhe e ka 

derguar  nje patroll te policise ne perberje prej dy policeve, patrulla e policise ka shkuar ne 

vendin e ngarjes, me pas me ka njoftuar se nuk ka pune per Policine dhe po terhiqemi nga 

vendi i ngjarjes, pasi qe personat jane marre vesh rreth problemit dhe se do te plotesojme 

raportin per ngjarjen”,  pastaj ka deklaruar se S. edhe sot është Polic i sektorit te tij, punen e 

kryen ne menyre profesionale, ndersa N. eshte ne sektorin e trafikut, jane te ndershem”. 

 

Te gjitha keto prova ne vlersim te gjykates i krijojne bindjen se ne veprimet e te pandehureve 

nuk konsumohen elementet e vepres penale qe akuzohen, me arsyet e dhena ne kete aktgjykim. 

 

Gjykata thekson se provat e propozuara nga ana e Prokurorisë më shumë vërtetojnë fakte të 

cilat për Gjykatën dhe palët procedurale kanë qenë fakte të pakontestueshme duke u nisuar nga 

Raportet policor i dt.03.07.2016, të përpiluara nga Stacioni Policor në Leposaviq, nga zyrtari 

policor B.B dhe I.V dhe Raporti Policor mbi Orarin ditor i punës nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Policisë-RDP Mitrovica-Veri/Stacioni Policor në Leposaviq i dt.03.07.2016, ku në këto 

prova kryesisht ceket ajo se çka ka ndodhur në ditën kur dyshohet kryerja e veprës penale duke 

mos dhënë fakte apo sqarime më tepër se sa ajo që është e pakontestueshme për Gjykatën për 

faktin se raportet policore kanë pasqyruar punën e policisë dhe si të tilla nuk kanë mundur që të 

vërtetojnë përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit kanë kryer veprën penale. 

 

Gjykata ka vlerësuar fuqin provuese të provës tjetër që është administruar në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor Ankesa e të dëmtuarit J.A e dt.03.07.2016 drejtuar IPK-së, ku Gjykata 

thekson faktin se bazuar në vlerësimin e dëshmisë së të dëmtuarit dhe faljes së besimit rreth 

dëshmive të të dëmtuarit siç është theksuar më lart në këtë Aktgjykim, njëjtë ka vepruar edhe 

me vlerësimin e fuqisë provuese të kësaj prove ku si e tillë kjo provë do të kishte fuqi provuese 

sipas vlerësimit të Gjykatës vetëm në rast se Gjykata do t’i falet besimin e plotë dëshmive të të 

dëmtuarit. 

 

Po ashtu Gjykata ka vlerësuar edhe prova të e tjera të administruara në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të cilat janë prezentuar nga vet i dëmtuari dhe atë Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë për dhënjën e Urdhërit Ndëshkimor P.nr.560/2016 i dt.19.07.2016, ndaj J.A në 

cilësinë e të akuzuarit dhe Shënimi zyrtar i dt.22.03.2019 të lëshuar nga Stacioni Policor në 

Kralevë, e që sipas vlerësimit të Gjykatës këto prova nuk kanë ndërlidhshmëri me rastin për të 
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cilin akuzohen të akuzuarit, por vërtetojnë faktin se i demtuari J.A, është marre me tregti te 

shiteblerjes se drunjëve dhe nga provat rezulton ne menyre ilegale dhe qe kufirin ndermjet dy 

vendeve e ka kaluar apo ka provuar te e kaloj ne menyre ilegale, duke ju shmangur pikave te 

autorizuara zyrtare per vendkalim, per veprime te tilla është shpallur fajtor dhe i është 

shqiptuar dënimi perkates sipas Aktgjykimit P.nr.560/2021, dt.19.07.2016, po ashtu Shenimi 

zyrtar i dt.22.03.2019, duke bere fletëparaqitje ndaj Polcicise edhe ne Kraleve Rebulikka e 

Serbise, andaj duke i pasur parasysh edhe keto prova dhe rrethana e bejne te paqendrueshme 

deklarimin e deshmtiarit- te dëmtuarit J. ne raport me çështjen qe tani gjykata e ka ne shqyrtim. 

 

Gjykata nga provat e administruara gjatë seancës së shqyrtimin gjyqësor, nuk arriti në 

përfundim të tillë që nga këto prova të provohet përtej dyshimit të bazuar mirë se të akuzuarit 

ne ve[primet e tyre kanë konsumuar element të veprës penale për të cilën akuzohen. 

 

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 të KPP-së, 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 akuzuarve  dhe që mbledhja e provave 

të mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi, mbi bazën e të gjitha rrethanave 

të konstatuara me lart, Gjykata në mbështetje edhe në bazat ligjore të theksuara, vlerëson se 

janë në përputhshmëri me vendimin e marrë si ne dispozitivin e këtij aktgjykim lirues për të 

akuzuarit, andaj Gjykata i vlerësoj edhe me rastin e marrjes se aktgjykimit, duke sqaruar 

rrethanat lidhur me çështjen, duke krijuar një bindje të bazuar të Gjykatës me rastin e marrjes 

së vendimit, se nuk është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale që akuzohen sipas 

Aktakuzës, dhe në bazë të këtyre rrethanave dhe provave të administruara gjatë këtij shqyrtimi 

gjyqësor, deshmite e deshmitareve, mbrojtja e paraqitur  nga te pandehurit, provat e tejra qe 

gjenden ne shkresa te lendes, mbi bazen e te gjitha ketyre kane lene medyshje, dhe nga te gjitha 

keto rezulton se nuk u prova për dyshimin e bazuar mirë dhe duke pasur mbështetje në 

dispozitat ligjore dhe atë neni 3 par.2 të Kodit të Procedurës Penal përcakton se “mëdyshjet 

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

te ligjit penale interpretohen në favor të të akuzuarit dhe të drejtave të tij sipas këtij Kodi dhe 

sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës”, e nga këto Gjykata ka krijuar bindjen e plotë dhe 

se në mungesë të provave që do të vërtetonin fajësinë ka marrë Aktgjykim Lirues në 

mbështetje të nenit 364 par 1 nën par.1.3 të KPP-së.  

 

VIII. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale dhe kërkesa pasurore juridike 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale, Gjykata e ka marrë në bazë të neneve 454 

par.1 të KPP-së, ndërsa udhëzimi i palës së dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore juridike 

në kontest civilo-juridik u mbështet në nenin 463 të KPP-së. 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lart duke u bazuar në nenin 364 par.1 nën par.1.3 të KPP-së 

ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Renda 

PKR.nr.16/19 dt.24.06.2021 

Procesmbajtësi                                       Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari    

Endrit Hajrizaj                           Bekim Veliqi 

 
UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh, nga dita e pranimit të aktgjykimit, përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


