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NË EMËR TË POPULLIT 

 P.nr.69/2017  

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

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

trupit gjykues gjyqtarët; Mentor Hajraj dhe Gëzim Ademi, procesmbajtësja Edita Kelmendi, në 

çështjen penale kundër të pandehurve; A.H, E.H, S.H.1, A.M, A.B.1, H.Sh, B.S, N.H, R.H S.H.2, 

S.S, të akuzuar secili për veprën penale të vazhduar; Marrje ryshfetit sipas nenit 428 par.1 lidhur 

me nenin 31 e 81 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të pandehurit A.B.2, J.T, Z.Sh, të 

akuzuar secili për veprën penale; Marrje ryshfetit sipas nenit 428 par.1 lidhur me nenin 31 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës [KPRK], sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Mitrovicë, PP.I.nr. 199/2016 të datës 17.05.2017 e cila është ndryshuar dhe plotësuar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor. Shqyrtimi gjyqësor ka qenë i mbyllur për publikun, sipas vendimit të KGJK-

së, për shkak të pandemisë COVID-19. Seancat e shqyrtimit gjyqësor dhe rrjedha e tyre janë 

regjistruar në procesverbal, në mungesë të pajisjeve për incizuar me audio-video. Shqyrtimi 

gjyqësor është mbajtur në prezencë të palëve, Prokurorit të shtetit në PTH-Mitrovicë, Zejnije 

Kela, në prezencën e gjithë të pandehurve dhe mbrojtësve të tyre. Shqyrtimi gjyqësor ka 

përfunduar më datën 31.03.2021, më 06.04.2021 Gjykata ka shpallur publikisht aktgjykimi, 

ndërsa më 30.06.2021, është përpiluar me shkrim ky:   

 

A K T G J Y K I M 

- Kundër të pandehurve:  

1. A.H, nga i ati B. dhe e ëma M., mbiemri i vajzërisë së nënës L., i lindur më dt. ... në fshatin ... të 

Mitrovicës, me vendbanim të përhershëm në Vushtrri në Rr.”...”, me nr. personal  të identifikimit; 

..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, pensionist, i martuar-baba i tre fëmijëve, i gjendjes 

së dobët ekonomike, i padënuar si dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 
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2. A.B.2, nga i ati E. dhe e ëma F., mbiemri i vajzërisë së nënës  K.,  i lindur më  dt.... në  Skenderaj, 

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

Kosovës, i martuar –baba i katër fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, i padënuar si dhe nuk 

zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 

 

3. A.B.1, nga i S., e ëma F., mbiemri i vajzërisë së nënës B.,  i lindur më  dt.... në fshatin ... të  

Komuna e Vushtrrisë, me vendbanim të përhershëm në Vushtrri në Rr.” ...”, me nr. personal të 

idetifikimit;..., shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar-baba i tre fëmijëve, i gjendjes 

së mesme ekonomike, i padënuar si dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 

 

4. A.M, nga i ati U. dhe e ëma Sh., mbiemri i vajzërisë së nënës  D., i lindur më  dt.... në  Mitrovicë, 

me vendbanim në fshatin ... Komuna e Skenderajt, me nr. personal të identifikimit;..., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, baba i katër fëmijëve, i padënuar si dhe nuk zhvillohet ndonjë 

procedurë për vepër tjetër penale. 

 

5. B.S, nga i ati M., e ëma V.a, mbiemri i vajzërisë së nënës I., i lindur më  dt.... në Mitrovicë, me 

vendbanim në fshatin ... -Komuna e Vushtrrisë, me nr.personal të identifikimit; 1..., serb, shtetas 

i Republikës së Kosovës, i martuar-baba i një fëmije, i gjendjes së dobët ekonomike, i padënuar 

si dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 

 

6. E.H, nga i ati Xh. e ëma H., mbiemri i vajzërisë së nënës  S., i lindur më dt.... në fshatin S., 

Komuna e Vushtrrisë ku edhe jeton, me nr. personal të identifikimit;..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovë,  i martuar –baba i tre fëmijëve, i padënuar si dhe nuk zhvillohet ndonjë 

procedurë për vepër tjetër.  

 

7. H.SH, nga i ati Sh., e ëma A. ,mbiemri i vajzërisë së nënës H.,  i lindur më  dt.... në fshatin ..., 

Komuna e Skenderajt, ku edhe jeton përherë, me nr. personal të identifikimit;..., shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës, i martuar-baba i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, i 

padënuar si dhe  nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 

 

8. J.T, nga i ati L., e ëma M., mbiemri i vajzërisë së nënës M.,  i lindur më  dt.... në Prishtinë, me 

vendbanim të përhershëm  në fshatin ... të Komuna e Obiliqit, me nr. personal të identifikimit; 

..., serb, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar-baba i një fëmije, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i padënuar si dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 
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9. N.H, nga i ati Sh., e ëma M., mbiemri i vajzërisë së nënës F., i lindur më dt.... në Vushtrri, ku 

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

Kosovës, i martuar-baba i dy fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, i padënuar si dhe nuk 

zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 

 

10. R.H, nga i ati H., e ëma Xh., mbiemri i vajzërisë së nënës V., i lindur më  dt.... në fshatin ..., 

Komuna e Skenderajt ku edhe jeton, me nr. personal  të identifikimit; ..., shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, i martuar-baba i tre fëmijëve, i padënuar si dhe nuk zhvillohet ndonjë 

procedurë për vepër tjetër penale. 

 

11. S.H.1, nga i ati Xh., e ëma Z., mbiemri i vajzërisë së nënës B., i lindur më  dt.... në fshatin ...të 

Skenderajt, me vendbanim në fshatin ... të Skenderajt, me nr. personal të identifikimit;..., shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar-baba i dy fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, i 

padënuar si dhe  nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale 

 

12. S.H.2,  nga i ati M., e ëma M. ,mbiemri i vajzërisë  së nënës B., i lindur më dt.... në Mitrovicë ku 

dhe jeton përherë në Rr.” ...” pa numër, me nr. personal të identifikimit; ..., me përkatësi etnike 

turk, shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar, baba i tre fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i padënuar  si dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 

 

 

13. S.S, nga i ati V. e ëma M., mbiemri i vajzërisë së nënës R., i lindur më  dt.... në Prishtinë, me 

vendbanim të përhershëm  në ... – Komuna e Obiliqit, me nr. personal të identifikimit;..., serb, 

shtetas i Republikës së Kosovës, i martuar –baba i tre fëmijëve, i padënuar si dhe nuk zhvillohet 

ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 

 

14. Z.SH, nga i ati F. e ëma Sh., mbiemri i vajzërisë  së nënës J.,  i lindur më dt. ...  në fshatin ..., 

Komuna e Vushtrrisë, ku edhe jeton përherë, me nr. personal të identifikimit;..., shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës, i martuar-baba i tre fëmijëve, i gjendjes së dobët ekonomike, i pa dënuar  

si dhe nuk zhvillohet ndonjë procedurë për vepër tjetër penale. 
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Të pandehurit si më larte; 

 

SHPALLEN FAJTOR 

   I.    

Të pandehurit A.H e E.H; 

Sepse: 

Më dt.23.09.2016 gjatë periudhës kohore prej orës 08.00-16.00 derisa ishin në detyrat zyrtare në 

Njësinë patrulluese të komunikacionit në magjistralen Mitrovicë-Ulqin, në pikë kontrollin në 

fsh.Zhabar, me automjetin zyrtar të PK “Golf V” me targat “...”, në mënyrë të drejtpërdrejtë duke 

vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë  

që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë 

zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor, kanë pranuar para në shuma të 

ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të tiketave me gjobë ndaj tyre 

për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të 

obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë 

nuk e kanë bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes veti në 

pjesë të barabarta, në atë mënyrë që të njëjtit nuk kanë shqiptuar tiketa me gjobë ndaj 

kundërvajtësve në trafik por të njëjtit kanë pranuar shuma parash në vlera të ndryshme në euro 

nga 5€ e gjerë në 50 € dhe bankënota në dinarë serb, ashtu që rreth orës 14:30 min pasi kanë 

ndaluar një kundërvajtës serb i tregojnë se do t’i shqiptojnë një tiketë me gjobë, kundërvajtësi i 

thotë në gjuhën e tij “hajde mos të shkojë në terminal të iu jepi për kafe, qe po ju lë për kafe, pasi 

nuk iu kam parë nuk do t’i tregoj, mos u brengosni fare”, dhe pastaj i pandehuri E. e hap derën e 

automjetit zyrtar dhe nga një dokument nxjerr një bankënotë prej 10€ dhe e vendosë në derën e 

përparme të djathtë të anës së pasagjerit duke e mbuluar me një fasikëll të kaltër dhe më pas të 

njëjtën fasikëll me bankënotë në të e merr A., në ora 14:47:15 A. pas një kontrolle në 

komunikacion hyn në automjet dhe lëshon një bankënotë në dinarë serb dhe e futë në xhepin e 

këmishës në anën e djathtë rreth orës 15:00:25,  i pandehuri E. pasi ka ndaluar një kundërvajtës 

në komunikacion, komunikon me të në gjuhën serbe se do t’i shqiptoj një tiketë dhe kundërvajtësi 

thotë “unë iu qorras” dhe nxjerr një bankënotë në shumën prej 20€  E., dhe ai e futë bankënotën 

prej 20€ në çorapen në këmbën e tij të majtë, përsëri në ora 15:03:50, A. dhe E. kanë ndaluar një 

kundërvajtës tjetër dhe E. i thotë “qe merre një më të vogël të mundshme”, dhe kundërvajtësi hap 

derën e policisë dhe në ulësen e veturës i len një kartëmonedhë prej 10€, në orën 15:07:25 sec 

E.H mban në dorë dy bankënota në shumë prej 30€ dhe i jep A., njërën bankënotë prej 20€ dhe 

pranon një tjetër prej 5€ nga A., duke thënë se “qaty një 500-she po ia dhojmë, a po ia dhojm 
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krejt qato” dhe pastaj E. merr nga dera e veturës së policisë kartëmonedhën prej 10€. Pasi që del 

në kontrollim të komunikacionit E. hyn në automjet dhe nxjerr parat dhe nisë e numëron 2x10 €, 

2x5€ dhe 2x500 dinarë dhe i ndajnë, dhe në fund rreth orës 15:33 min, A. dhe E. i ndajnë mes 

tyre gjitha paratë e grumbulluara dhe atë fillimisht i ndajnë 5x5€, pastaj disa çaste më vonë  edhe 

35 € tjera, pastaj një shumë të disa parave të metalit si dhe në fund fare edhe shumën prej 2x10€, 

2x5€ dhe 2x500 dinarë serb i ndajnë mes tyre. 

II. 

Të pandehurit A.H e S.H.1;   

Sepse: 

Më dt.24.09.2016 gjatë orarit zyrtar të punës nga ora 08:00-16:00 në cilësinë e personit zyrtarë 

si zyrtarë policorë në Njësinë regjionale të trafikut- Mitrovicë-Jug në kontrollimin e mbarëvajtjes 

së komunikacionit rrugor me automjetin zyrtar të markës “Golf V” me tabela të regjistrimit “...”, 

në mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo 

pranuar dhuratë për vete në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në 

atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit 

rrugor kanë pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos 

shqiptimit të tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi 

komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak 

të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtar këtë nuk e kanë bërë por paratë që i kanë marrë nga 

kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes vete në pjesë të barabarta, në atë mënyrë që pasi kanë 

ndaluar një kundërvajtës në komunikacion i bëjnë me shenjë që të mos flas dhe kundërvajtësi 

përulet para derës së automjetit dhe i pandehuri S.1 i bën me shenjë se ku t’i hedhë paratë dhe i 

njëjti e hedhë një bankënotë prej 5€ në pjesën e brendshme prej plastikës të derës së automjetit, 

pastaj nga aty i pandehuri S.1 i merr paratë dhe i futë në xhepin e tij, në orën 08:06:50 pasi S.1i 

dhe A. kanë ndaluar një kundërvajtës i cili flet në gjuhën serbe dhe ofrohet edhe A. ndërsa S.1i 

merr bllokun e tiketave dhe i bënë me shenjë kundërvajtësit duke i treguar pjesën e brendshme të 

derës së automjetit se ku t’i vendosë të hollat, dhe kundërvajtësi nga kuleta e tij e nxjerr një 

kartëmonedhë 5€ dhe e futë në pjesën poshtme të derës se veturës së policisë, kurse S.1i ia kthen 

dokumentet, pastaj nga dera e veturës e merr bankënotën prej 5€ të cilën e kishte lënë 

kundërvajtësi dhe e futë në xhepin e tij, në orën 10:13:05 sec S.1i merr nga ulësja një bankënotë 

në vlerë prej 20 € dhe e futë në kuletë, pastaj nxjerr nga kuleta dy kartëmonedha në vlerë nga 5 

€ dhe i len tek ulësja pastaj edhe ato i shtinë në xhep dhe del nga automjeti, në orën 12:47 min 

S.H.1 është i ulur në ulësen e pasagjerit të veturës dhe bisedon me një kundërvajtës i cili e lutë 
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mos t’i shqiptoj tiketën duke i thënë “hajde vendas nuk kam kohë, tani të shkoj për Pazar, të pini 

nga një kafe bre”, S.H.1 i tregon radarin dhe i thotë “shiko problem, 69 e tepër” dhe pasi S.1i i 

thotë kundërvajtësit pyete shefin ( fj.për A.), NN kundërvajtësi i thotë A. “shef a bënë për kafe” 

dhe pasi ai jep pëlqimin kundërvajtësi ia lëshon një bankënotë prej 10€ në fletoren të cilën S.H.1 

e ka në prehrin e tij dhe i thotë “të pinë një kafe” dhe i pandehuri S.1 e merr  bankënotën prej 10€ 

dhe i futë në çorapen e këmbës së tij të djathtë, në orën 12:52:55 min S.1i bisedon me një 

kundërvajtës në gjuhën serbe dhe S.1i me dorë i tregon në drejtimin e pjesës së plastikës së derës 

së përparme të veturës së policisë, kundërvajtësi ia len një kartëmonedhë dhe pastaj e merr 

bankënotën nga pjesa e derës ku ia kishte lënë kundërvajtësi dhe e futë në xhepin e tij në ora 

12:57:42, S.H.1, vjen te vetura e policisë, e hap derën nga ana e pasagjerit dhe nga çorapa e 

këmbës se majtë i nxjerr disa bankënota nga 5€ i numëron ato dhe i kthen në çorape përsëri, pastaj 

kontrollon dhe xhepat e pantallonave edhe në veturë dhe i thotë A. “Po më vjen inati agj” A. ia 

kthen “Hajt se qasajde i gjen dikund nëpër çorapë po i futë o burrë, qa u bë, qa po i futë atje”. Në 

ora 13:59:37  S.1i bisedon me një kundërvajtës në gjuhën serbe i cili i thotë S.1  “të iu japi 20 

euro të pini kafe”,  ani, bënë vendas, pasha Zotin mjaft është” S.1i mohon me kokë, kurse 

kundërvajtës i thotë “nuk kam para vendas, nuk kam pasha Zotin mos e shkruaj atë a po dëgjon, 

20 euro, 20 euro është mjaft, vendas hajde” pastaj afrohet A. dhe i thotë kundërvajtësit 

“pasaportë”, “ti i njeh procedurat bre, nga je”, ai i thotë “nga Shkrela tek Tutini” (dhe vazhdon 

shef 20 euro, A.H “heke për Gjykatë, vendosi nja 60 euro le të shkon të paguaj, hajt” dhe 

kundërvajtësi i thotë “më lejo të shkoj vëlla të pini nga një kafe, që 50 euro” në fund të orarit të 

punës i numërojnë për t’i ndarë në pjesë proporcionale shumat e bankënotave në euro dhe ato në 

dinarë dhe kur fillojnë t’i numërojnë ato në dinarë A. i thotë S.1 “Mos i merr ato mu... hiq”. 

III. 

Të pandehurit A.H, S.H.1 dhe J.T; 

Sepse: 

Më dt.29.09.2016 gjatë orarit të punës nga ora 16:00-00:00 në pikë kontrollin e komunikacionit 

në fsh.Kushtovë të Mitrovicës, në cilësinë e personit zyrtar si zyrtarë policor në Njësinë 

patrulluese me automjetin zyrtar të markës “Golf V” dhe tabela të regjistrimit “...” në kuadër të 

Njësisë të trafikut regjional në Mitrovicë –Jug, në mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në 

kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë që të mos 

veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në 

kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë pranuar para në shuma të ndryshme 

nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak 



 Numri i lëndës: 2019:079539 

 Datë: 30.06.2021 

 Numri i dokumentit:  

 

7 (75)  

   
2

0
1

9
:0

7
9

5
4

0
 

të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar 

të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e 

kanë bërë por paratë që i kanë marrë nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes vete në pjesë 

të barabarta, në atë mënyrë që rreth orës 16:45 min të njëjtit pasi kanë ndaluar një kundërvajtës 

në trafik, i pandehuri J. rreth orës 16:47 min kundërvajtësin në trafik e orienton  me dorë që t’i 

len paratë në pjesën e plastikës të derës së djathtë të automjetit dhe kundërvajtësi i len në atë vend 

shumën prej 5€ të cilat para i merr J. dhe ai kthen dokumentet kundërvajtësit, duke e porositë 

“mos i thuaj askujt asgjë’  kurse rreth orës 16:50 min një kundërvajtës qëndron afër të pandehuri 

J. i cili futë një bankënotë në xhep të pandehurit J. i cili më pas ia kthen dokumentet 

kundërvajtësit, ndërsa A. rreth orës 17:21 min zhvillon një bisedë me personin me emrin B., i cili 

iu thotë “se ju jeni personat e tretë sot që më ndaloni në komunikacion” dhe i njëjti u thotë “qe 

5€” meqenëse kundërvajtësi kërkon që t’i bën të imta 50€, mirëpo i pandehuri A. i thotë se “nuk 

i kam me t’i thye 50€, por mjafton edhe 5€ që të mos ankohesh ti”, kurse në orën 17:57 min i 

pandehuri J. i ndanë paratë me të pandehurit S.1 dhe A., ashtu që të pandehurit S.1 ia jep 10€, 

pastaj ia jep edhe 10€ të tjera, pastaj edhe 5€, kurse të pandehurit A. ia jep po ashtu 2 herë nga 

10€ dhe disa monedha të metalta, të cilat i kanë marrë nga kundërvajtësit në komunikacion, në 

ora 19:23:36, J. pasi ka ndaluar një kundërvajtës në komunikacion i thotë se “40 euro e ke dënimin 

dhe dokumentet të konfiskohen” dhe kundërvajtësi i cili ishte te dritarja e djathtë e veturës së 

policisë nga aty ia lëshon një kartëmonedhë në fletoren e shënimeve të cilën zyrtari policor J.T e 

ka në prehër, të cilën e merr me të shpejtë, në ora 19:31:43, zyrtari policor J.T është në ulësen e 

djathtë të veturës dhe A. e S.1 ia  hapin  derën dhe njëri ia jep një bankënotë prej 10€ dhe tjetri 

një bankënote prej 10€, J. i merr ato para dhe e nxjerr edhe një bankënotë tjetër nga xhepi i djathtë 

i pantallonave, i palon tri bankënotat dhe i futë përsëri në xhepin e tij, në ora 21:47:51 zyrtari 

policor J. T hyn në veturën e policisë në ulësen e pasme dhe ia jep një bankënotë prej 5€ kolegut 

të tij A. i cili e nxjerr kuletën dhe i futë ato 5€ në kuletë, J. T po ashtu ia tregon edhe një bankënotë 

prej 5€ A., në ora 22:37:26,fillojnë t’i ndajnë shumat e mbledhura të parave nga kundërvajtësit 

në komunikacion ashtu që J. T nga ulësja e pasme e veturës së policisë, kurse S.1 në ulësen e 

vozitësit, dhe A. ne ulësen e pasagjerit, J. i jep A. 5€ dhe i thotë “ama për mua 1 euro e 70, e tani 

ju dy i ndani”. Pastaj T i jep një bankënotë të metalit S.1 dhe e pyet a ki 50 cent, dhe i tregon S.1 

se ka edhe një euro në dorë dhe i thotë kjo është për A., në orën 22:51:42 sec, J.  hyn në veturën 

e policisë dhe pas tij vjen kundërvajtësi i thotë “qe 10 euro”, dhe ia jep një bankënotë prej 10€ i 

cili i merr ato para dhe i kthen dokumentet kundërvajtësit, në ora 22:53:55 sec, J.  i thotë A. “edhe 

qe I. i jep një 20-she”, A. “nuk di a i jep 20, le të jep çka të jep”, dhe në orën 22:55:00, kalon një 
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kamion dhe A. thotë “ky është i stërngarkuar”  J. ia kthen “ky vlen për 20” dhe në ora 23:07:37 

min, një person vjen te vetura e policisë në të cilën gjenden zyrtarët policorë A., S.1 dhe J. dhe u 

dorëzon një bankënotë dhe u thotë “qe merreni këtë nI.she” dhe pastaj të tre policët e ndajnë në 

pjesë të barabarta bankënotën prej 20€. 

IV. 

Të pandehurit A.H e A.M; 

Sepse: 

Më dt.30.09.2016 gjatë orarit të punës nga ora 16:00-00:00  duke qenë në detyrat zyrtare si policë 

të Kosovës në kontrollimin e mbarëvajtjen e komunikacionit rrugor në magjistralen Mitrovicë – 

Gracë në pikë kontrollin në fsh.Stanovc të Vushtrrisë, me automjetin zyrtar të markës” Shkoda 

Rapid” me tabela të regjistrimit ..., në mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të 

autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë që të mos veprojnë në 

pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin 

dhe rregullimin e komunikacionit rrugor me automjetin zyrtar të PK-së, me tabela të regjistrimit 

“nr.“...”, kanë pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos 

shqiptimit të tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi 

komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak 

të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por paratë që kanë marrë nga 

kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes tyre në pjesë të barabarta, ashtu që pasi kanë ndaluar 

një kundërvajtës në trafik në orën 22:14 min, pasi hyn në automjet A. i tregon A. një bankënotë 

prej 5€ dhe thotë “ po na shkel kush është ky na glaciti”, dhe rreth orës 23:00 A. dhe A.  pasi ka 

ndaluar një person në komunikacion me emrin S., A. futet në automjet dhe pret derisa te dera e 

veturës vie S. dhe A. i thotë “ shumë drita janë instaluar në kamion “S. i thotë “kështu e ka blerë 

pronari-shefi im” dhe A. i tregon se gjoba në këtë rast sipas ligjit mbi komunikacionin rrugor 

është prej 100,200,300,600 deri 900€ dhe S. u thotë “ Kështu është blerë kamioni me këtë 

ndriçim”  dhe A. i drejtohet A. duke i thënë” po t’ia shqiptoj një dënim shefit të tij”, dhe atëherë 

S. i lutë “mos për Zotin, po më duhet t’iu jap për kafe”, dhe hedh një bankënotë A. në dorë, i cili 

e falënderon dhe i kthen dokumentet S., kurse A. i tregon A. bankënotën e marrë nga S.. 

V.  

Të pandehurit A.H e A.M; 

Sepse; 

Më dt.12.10.2016 me automjetin zyrtar të markës “Shkoda” me targa “...”, në pikë kontrollin e 

policisë në Mitrovicë jug në rrugën magjistrale Mitrovicë – Gracë, gjatë orarit zyrtar nga ora 
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08:00-16:00, derisa ishin në detyrat zyrtare në mbarëvajtjen dhe rregullimin (kontrollimin) e 

komunikacionit rrugor, në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë kërkuar apo pranuar  dhuratë apo 

përfitim  tjetër  për vete apo tjetrin  në mënyrë që si persona zyrtar të veprojnë apo mos veprojnë 

në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që me qëllim të mos gjobitjes së 

kundërvajtësve të ndryshëm në komunikacionin rrugor për shkak të shkeljeve të rregullave të 

komunikacionit, kanë pranuar shuma të ndryshme të kartëmonedhave (euro dhe dinarë serb),të 

cilat pastaj i kanë ndarë në pjesë të barabarta, në atë mënyrë që i pandehuri A.  në orën 11:42:05 

min ka ndaluar një kundërvajtës të cilit në gjuhën serbe i komunikon se do t’i shqiptoj një tiketë 

me gjobë duke i thënë “shkon në gjykatë”, dhe kundërvajtësi e lutë e i thotë “të jepi për kafe e 

tani të shkoj, unë nuk do të flas”, duke vazhduar “hajt të jepi për kafe, hajt mos të shkoj tani une, 

unë për këtë e për tjetër herë krejt do t’i sigurojmë të gjitha” dhe A. i thotë,  “faleminderit”, kurse 

kundërvajtësi vazhdon duke i thënë “nuk ju kam parë”, pas kësaj hyn në automjetin zyrtar A. dhe 

i nxjerr nga xhepi disa kartëmonedha me vlerë prej 5€ dhe i futë në xhepin e tij, në ora 12:11:32 

sec A. nga dritarja e djathtë e veturës se policisë futë dorën në veturë dhe hedh katër bankënota 

nga 5€, ku dy bankënota nga 5€ ia jep A. dhe dy bankënota nga 5€ i merr vet. Në orën 13:49:00 

sec A.  i ulur në veturën e policisë nga ana e pasagjerit, dhe zyrtari policor A.M i ulur në ulësen 

e vozitësit bisedojnë me një kundërvajtës të cilin A. e kishte ndaluar dhe i tregojnë se do t’i 

shqiptojnë tiketë me gjobë për shkak se targat e automjetit janë false si dhe automjeti është i pa 

doganuar dhe pas bisedës A. në një letër i shënon kundërvajtësit numrin e telefonit të vetin dhe 

të A. dhe i thotë kundërvajtësit “vendose nga një mbushje dhe grise letrën menjëherë”. Në ora 

14:39:07,A.H dhe A.M i ndajnë mes tyre shumën e parave që i kishin marrë nga kundërvajtësit 

në trafik dhe A. i thotë “hej a ke dy euro qaty; mi jep dhe futi qitu” dhe pastaj pasi që A. i jep 

parat e kërkuara A., A. i jep një kartëmonedhë A. dhe A. nga xhepi i djathtë i xhaketës i nxjerr 

5€, e nxjerr kuletën dhe i futë në kuletë edhe 2€ që i kishin marrë nga kundërvajtësit në trafikun 

rrugor si dhuratë meqë nuk i shqiptojnë tiketën me dënim mandator për shkak të shkeljeve 

kundërvajtësve në trafik, në pajtim me detyrën e tyre zyrtare. 

VI.  

Të pandehurit A.H e A.B.1; 

Sepse: 

Më dt.10.10.2016 gjatë orarit zyrtar të punës nga ora 00:00-08:00 në pikë kontrollin e 

komunikacionit rrugor në Mitrovicë-Jug në magjistralen Mitrovicë-Gracë në fsh.Stanovc të 

Vushtrrisë, në  mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë 

kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre 



 Numri i lëndës: 2019:079539 

 Datë: 30.06.2021 

 Numri i dokumentit:  

 

10 (75)  

   
2

0
1

9
:0

7
9

5
4

0
 

zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e 

komunikacionit rrugor me automjetin zyrtar të PK-së, të markës “Shkoda Rapid” me tabela të 

regjistrimit “...”, kanë pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim 

të mos shqiptimit të tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit 

mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për 

shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por paratë që kanë marr 

nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes tyre në pjesë të barabarta ashtu që rreth orës; 02.45 

min, të pandehurit pasi kanë ndaluar një person nga komuna e  Lipjanit i cili u thotë ” Qe mundeni 

të na lëshoni, lëshonani, që s’keni mundësi ajo është punë e juaja, ia qe merre qita shkoni pine 

ndonjë kafe edhe s’jeni që kërkoni para, po jemi lodhë edhe ne edhe ju”, dhe A. u thotë “Hej 

ruaju se është edhe një patrullë qatje, mos fol ndonjë gjë”, dhe A. e shtinë bankënotën prej 20€ 

në xhep që e ka marrë nga ai personi dhe pasi hyn në automjet A. i thotë “A të dha veç qita a, he 

nënën në p.q”. A. tha “ai djali tha përditë shkoj”, dhe në orën 06:51 min gjithë shumën e parave 

që i kanë pranuar nga kundërvajtësi i ndajnë në pjesë të barabarta. 

VII.  

Të pandehurit A.H e A.B.1: 

Sepse; 

Më dt.17.10.2016 në orën 01:47.30 sec me automjetin zyrtar të markës “Shkoda” me targa “...”, 

në pikë kontrollin e policisë në fsh.Nedakovc të Vushtrrisë në rrugën magjistrale Mitrovicë-Gracë 

gjatë orarit zyrtar nga ora 00:00-08:00, derisa ishin në detyrat zyrtare në mbarëvajtjen dhe 

rregullimin (kontrollimin) e komunikacionit rrugor, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë 

kanë kërkuar apo pranuar dhuratë apo përfitim tjetër për vete apo tjetrin në mënyrë që si persona 

zyrtar të veprojnë apo mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që me 

qëllim të mos gjobitjes së kundërvajtësve të ndryshëm në komunikacionin rrugor për shkak të 

shkeljeve të rregullave të komunikacionit, kanë pranuar shuma të ndryshme të kartëmonedhave 

(euro dhe dinarë serb), të cilat pastaj i kanë ndarë në pjesë të barabarta, ashtu që në ora 01:47:30, 

A.H është ulur në karrigen e pasagjerit dhe te vetura vjen një qytetar shtetas i huaj i cili ia dorëzon 

dokumentet A., kurse A. përpiqet që të komunikon me të-shtetasin e huaj i cili flet anglisht dhe 

fillimisht A. i thotë” Hej ti lluk (duke ja shkruar shpejtësinë e lejuar ), A. përpiqet të komunikoj 

me shtetasin e huaj i cili thotë se jeton në Stamboll dhe gjatë përpjekjeve për komunikim shtetasi 

huaj i lëshon A.B.1 një kartëmonedhë, dhe A.B.1 i thotë A.t“le se më ka lëshuar diçka në dorë” 

dhe A. ia merr dokumentet e NN kundërvajtësit nga dora e A.H, dhe ia dorëzon qytetarit i cili 

largohet nga automjeti i policisë. 
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VIII. 

Të pandehurit: A.H e Z.SH; 

Sepse; 

Më dt.14.10.2016 gjatë orarit zyrtar të punës nga ora 16:00-00:00 në magjistralen Mitrovicë 

Gracë me automjetin zyrtar të PK- të markës “Shkoda”, me tabela të regjistrimit “...” në mënyrë 

të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë 

për vete në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që 

derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë 

pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të 

tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin 

rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes 

së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në 

trafik, i kanë ndarë mes vete në pjesë të barabarta, në atë mënyrë që derisa të pandehurit kanë 

ndaluar personin me emrin M., i pandehuri A. i tregon se do t’i shkruaj një tiketë me gjobë për 

shkak të rimorkios dhe i bëjnë me gjeste që të mos flas duke i treguar se si të vendosë bankënotën 

mes dokumenteve që A. i jep M., M. i pohon me kokë dhe mes disa dokumenteve që ia kthen A. 

i len një bankënotë e të cilën A. e len atë bankënotë në fiokë të  automjetit- krosket dhe pastaj ia 

jep Z., rreth orës 19:46 min të pandehurit ndalojnë G.D, nga fshati .., Komuna e Zubin Potokut, 

dhe gjatë shqiptimit të tiketës vërejnë se G.D nuk i kishte dhënë dokumentet e tij por dokumentet 

e kushëririt të tij M., meqë ai nuk kishte patentë shofer, i shqiptojnë një tiketë për mos posedim 

të patentë shoferit, dhe pas një bisede të shkurtë dakordohen që kundërvajtësi G.D të i qeras 

zyrtarët policorë me 20 € dhe ata mos të ia shqiptojnë dënimin, dhe A. i thotë kundërvajtësit që 

t’i vendosë paratë në një letër të cilën A. ia ka dhënë dhe i thotë të shkoj mbas kamionit ,gjë që 

G. ashtu vepron e kthehet me të njëjtën letër në të cilën e kishte futur bankënotën prej 20€ të cilën 

A. e merr dhe e futë në fiokën e automjetit zyrtar të policisë, rreth orës 20:21 min të pandehurit 

ndalojnë një kundërvajtës me nofkën P. (S.D), i cili nuk kishte patentë shofer dhe me qëllim të 

mos shqiptimit të tiketës ai iu ofron një bankënotë prej 10€ dhe ju thotë “hajt, diçka me iu lënë 

për kafe, qe për kafe”, dhe P. i hedh paratë në vendin ku ia bënë me dorë i pandehuri Z., dhe pasi 

P. largohet nga automjeti i policisë dhe Z. e merr bankënotën në vendin ku e kishte lënë P. dhe i 

thotë A. “Veç një e paska gjuajt he ja q. nanën”, në ora 22:19:20, Z.Sh është i ulur në ulësen e 

parë të pasagjerit te dera vjen një qytetar dhe Z. i tregon se dënimet janë të larta, dhe ai thotë “e 

di vendas por çfarë të bëj, po më vjen keq, kërkoj falje, përpiqem të punojë”, dhe i lëshon Z. një 

bankënotë në dorë dhe  Z. i dorëzon dokumentet kundërvajtësit. 
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IX. 

Të pandehurit A.H e H.SH; 

Sepse: 

Më dt.04.11.2016 gjatë orarit të punës nga ora 08.00-16.00 në pikë kontrollin e magjistrales së 

Adriatikut, në pikat e kontrollit në fsh.Koshtovë e Zhabar, me automjetin zyrtar të PK të markës 

“Golf V” me tabela “...”, në mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve 

zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë që të mos veprojnë  në pajtim me 

detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe 

rregullimin e komunikacionit rrugor kanë pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit 

në trafik me qëllim të mos shqiptimit të tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë 

tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por 

paratë që kanë marr nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes tyre në pjesë të barabarta, në 

atë mënyrë që rreth orës 09:03 min i pandehuri A. hyn në automjet dhe nxjerr një bankënotë prej 

20€ të cilën ia tregon kolegut të tij të pandehurit H. dhe ia bënë me dorë që ta fus në xhep e të 

cilën e kishte marrë nga kundërvajtësi në komunikacion dhe të njëjtën e ndajnë në pjesë të 

barabartë, kurse rreth orës 10:13 min të pandehurit futen në veturën zyrtare pas kontrollimit në 

komunikacion dhe i pandehuri A. i thotë të pandehurit H. “menxi i bëra” dhe i tregon paratë 4x5€ 

të cilat gjithsejtë janë 20€ dhe shumën prej 10€ ia jep H., pastaj rreth orës 13:00 nga kundërvajtësi 

me emrin “E.”, të cilit nuk i shqipton tiketë me gjobë meqë i njëjti i jep të pandehurit A. një 

bankënotë me dinarë, dhe të njëjtën bankënotë e len në bagazh të automjetit, të pandehurit rreth 

orës 13:25 min ndalojnë një person automjeti i të cilit kishte xhamat me ngjyrë të zezë dhe pasi 

A. i thotë se do të shqiptoj një tiketë në shumë prej 60€, kundërvajtësi i thotë të pandehurit A. 

“po të japi diçka sa për pije”, dhe i jep të pandehurit A. bankënotën në dinarë, të cilën e merr A. 

dhe e liron kundërvajtësin pa i shqiptuar tiketën, në orën 13:40 min i pandehuri H. pas 

kontrollimit me radar në komunikacion në automjetin zyrtar i len dy bankënota në dinarë serb 

dhe i pandehuri A. i thotë “çka je kah bënë, je kah na q… nanën”, dhe në ora 13:50 min ndalojnë 

një person me emrin Xh. nga Raskovici  i Sjenices, kundërvajtësi i futë një bankënotë në vlerë 

prej 20€ të pandehurit H. në bllokun e tiketave, dhe i pandehuri ia kthen dokumentacionin Xh., 

në ora 14:19:25 A. pas kontrollimit në komunikacion hyn brenda në veturën zyrtare dhe nga xhepi 

i brendshëm i xhaketës nxjerr një bankënotë prej 5€ dhe e len tek ndërruesi i shpejtësive, nga 

xhepi i majtë i xhaketës nxjerr dy bankënota që shihen se janë 30 € (1 x 20 € dhe 1 x 10 €), dhe i 

tregon H. parat që kishte në dorë dhe atë që kishte lënë tek ndërruesi i shpejtësisë, më pas i futë 
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30€ në kuletë, ndërsa 5€ i mban në dorë dhe del jashtë dhe i ndajnë bashkë paratë e pranuara nga 

kundërvajtësit ashtu dhe H.Sh mbante në dorë 25 € të cilat i futë në kuletë. 

X. 

Të pandehurit H.SH e A.B.2 

Sepse: 

Më dt.25.09.2016 gjatë periudhës kohore prej orës 16:00-00:00 derisa ishin në detyrat zyrtare në 

Njësinë patrulluese të komunikacionit në Mitrovicë në magjistralen Mitrovicë-Ulqin në pikë 

kontrollin në fsh.Koshtovë me automjetin zyrtar të PK, “...”, në mënyrë të drejtpërdrejtë duke 

vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë 

që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë 

zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë pranuar para në shuma të 

ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të tiketave me gjobë ndaj tyre 

për shkak të shkeljeve dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të 

obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë 

nuk e kanë bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes tyre në 

pjesë të barabarta, në atë mënyrë që rreth orës 17:15 min kanë ndaluar një kundërvajtës me emrin 

I., ku e njëjta i lutë që të mos i shkruajnë tiketën gjobitëse në komunikacion duke i thënë se “ju 

qeras me 10 € pini diçka, dhe ju garantoj se nuk jemi parë e as nuk jemi takuar”, mirëpo i 

pandehuri H. refuzon, kurse i pandehuri A.2 thotë “merrja numrin kadal-kadale”, dhe ndërkohë i 

pandehuri H. i thotë “po të lëshoj këtë herë”, dhe e njëjta i jep 10€ me qëllim që të mos dënohet, 

kurse rreth orës 18:12 min të pandehurit pasi që kishin ndaluar disa kundërvajtës, në automjet i 

numërojnë  bankënotat dhe atë 1x20€, 1x10€ dhe 1x5€, dhe ndërkohë rreth orës 18:41 min kur i 

pandehuri A.2 del jashtë automjetit ka ndaluar përsëri një kundërvajtës tjetër dhe kur kthehet 

përsëri në automjet i tregon kolegut të tij – të pandehurit H. bankënotën prej 10€ të cilën i 

pandehuri H. e merr dhe e futë në xhep, kurse të pandehurit A.2 ia jep 5€. 

XI.  

Të pandehurit B.S e N.H 

Sepse; 

Më dt.12.10.2016 gjatë periudhës  kohore prej orës 16:00-00:00 derisa ishin në detyrat zyrtare në 

Njësinë patrulluese të komunikacionit në Mitrovicë në pikë kontrollin në fsh.Stanovc të 

Vushtrrisë, me automjetin zyrtar të PK të markës “Shkoda” me targa “...”, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë 

për vete në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që 
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derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë 

pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të 

tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin 

rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes 

së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në 

trafik i kanë ndarë mes tyre në pjesë të barabarta, në atë mënyrë që i pandehuri B. rreth orës 18:05 

min pasi ka ndaluar një kundërvajtës i cili vije afër automjetit zyrtar të policisë dhe kur B. e hap 

derën e automjetit zyrtar dhe kundërvajtësit ia len një bankënotë në vlerë prej 10€ në pjesën 

plastike të derës së automjetit në anën e djathtë, e të cilën bankënotë i tregon kolegut të tij N. dhe 

pastaj e futë në xhepin e tij. 

XII.  

Të pandehurit; B.S e N.H 

Sepse; 

Më dt.02.11.2016 gjatë periudhës kohore të orarit zyrtar të punës nga ora 08:00-16:00 prej derisa 

ishin në detyrat zyrtare në Njësinë patrulluese të komunikacionit në Mitrovicë në magjistralen  

Mitrovicë- Ulqin, në pikat kontrolluese fsh.Zhabar dhe Koshtovë me automjetin zyrtar të PK të 

markës “Golf V” dhe me tabela të regjistrimit “...”, në mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në 

kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë që të mos 

veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në 

kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë pranuar para në shuma të ndryshme 

nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të tiketave me gjobë për shkak të 

shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të 

shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë 

bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes vete në pjesë të 

barabarta, në atë mënyrë që rreth orës 12:35:05 sec i pandehuri N. pas një kontrolli të kryer në 

komunikacion hyn në automjetin e policisë dhe në dorën e majtë mban një dokument me 

mbishkrim Sig-kos dhe nga ky dokument nxjerr një bankënotë në vlerë prej 20€, dhe e futë në 

xhepin e xhaketës zyrtare të tij, kurse  rreth orës 12:43 min i pandehuri  N. nxjerr nga xhepi i 

xhaketës së tij bankënotë në vlerë 20€, të cilën ia jep të pandehurit B. duke i lënë paratë në vendin 

mes ulëseve në automjet. 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:079539 

 Datë: 30.06.2021 

 Numri i dokumentit:  

 

15 (75)  

   
2

0
1

9
:0

7
9

5
4

0
 

XIII. 

Të pandehurit E.H e S.H.1: 

Sepse; 

Më dt.30.09.2016 gjatë orarit zyrtar të punës  prej orës 16:00-00:00, në cilësinë e personit zyrtarë 

– si zyrtarë policorë në Njësinë e Trafikut regjional në Mitrovicë - Jug, në pikë kontrollin në 

fsh.Koshtovë me automjetin zyrtar të PK “...”, në mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër 

të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë  që të mos veprojnë 

në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në 

kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë pranuar para në shuma të ndryshme 

nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të tiketave  me gjobë ndaj tyre për shkak 

të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar 

të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e 

kanë bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë veti tyre në pjesë të 

barabarta, në atë mënyrë që të pandehurit kanë ndaluar një kundërvajtës i cili flet në gjuhen serbe, 

dhe i shqiptojnë tiketën kundërvajtëse, kurse ai i thotë “të lutem mos më shqipto, sepse nuk kam 

euro”, kurse i pandehuri E. i thotë “mirë le diçka në këto letra dhe jo këtë”, duke i sygjeruar që 

t’i len paratë në dokumentacion dhe kundërvajtësi vepron sipas sygjerimit të pandehurit, kurse 

rreth orës 19:22 min të pandehurit kanë ndalë një automjet dhe bisedojnë me kundërvajtësin, dhe 

i pandehuri S. i cili kishte në dorë shenjën e “Stop-it’ i tregon me shenjë kundërvajtësit se ku t’i 

hedhë paratë dhe atë në pjesën e plastikën të derës së pasagjerit në veturë, dhe i pandehuri S. e 

pyet “sa janë” i njëjti i thotë “20€” duke vazhduar kundërvajtësi “më nuk kam euro veç dinarë” 

S. i thotë “mirë lej aty” pastaj pasi që i kthen dokumentet kundërvajtësit, i merr paratë nga pjesa 

plastike e veturës, kurse  në ora 21:59 min S. i ndanë paratë në pjesë të barabarta me të pandehurin 

E., duke i thënë “a i llogarite ” dhe ai i thotë” nuk kam çka me llogaritë” dhe përsëri edhe 6 

bankënota të tjera i ndajnë mes vete në mënyrë të barabartë si dhe në fund marrin edhe 5 

bankënota nga 5 dhe 10€ dhe i ndajnë po ashtu në pjesë të barabarta. 

XIV.  

Të pandehurit R.H e S.S: 

Sepse; 

Më dt.01.10.2016 gjatë periudhës kohore prej orës 16.00-00.00, derisa ishin në detyrat zyrtare në 

Njësinë patrulluese të komunikacionit në Mitrovicë, me automjetin zyrtar të PK të markës “Golf 

V” me tabela të regjistrimit “...” në mënyrë të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të 

autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë për vete në mënyrë që të mos veprojnë në 
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pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin 

dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë pranuar para në shuma të ndryshme  nga 

kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të tiketave  me gjobë ndaj tyre për shkak të 

shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të 

shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë 

bërë por paratë që kanë marr nga kundërvajtësit në trafik i kanë ndarë mes vete në pjesë të 

barabarta, në atë mënyrë që të pandehurit duke qenë në pikë kontrollin në komunikacionin publik, 

derisa i pandehuri S. numëron disa bankënota 4x5€, kurse i pandehuri R. i thotë “të nisemi” i 

njëjti i thotë “prit se i kemi edhe 3€, 3 e gjysmë, 6€ e gjysmë”, pastaj vazhdon të numëroj 20€ 

dhe së fundi të dytë i ndajnë paratë barabartë dhe i njëjti i thotë se edhe 900 din i kemi ndarë në 

pjesë të barabarta. 

XV. 

Të pandehurit R.H e S.H.1: 

Sepse; 

Më dt.15.10.2016 gjatë periudhës kohore prej orës 08:00-16:00, derisa ishin në detyrat zyrtare në 

Njësinë patrulluese të komunikacionit në Mitrovicë me automjetin zyrtar të PK “...” në mënyrë 

të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë 

për vete në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që 

derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë 

pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të 

tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin 

rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes 

së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por paratë që kanë marr nga kundërvajtësit në 

trafik i kanë ndarë mes tyre në pjesë të barabarta, në atë mënyrë që i pandehuri R. ndalon një 

kundërvajtës që drejtonte kamion dhe nga ai merr dokumentacionin si dhe kartëmonedhën prej 

10€ por ia kthen 5€ kundërvajtësit, pastaj në orën 11:33 min i pandehuri R. nga N.N kundërvajtësi 

i nacionalitetit boshnjak i cili drejtonte kamionin i merr dokumentacionin dhe futet në automjetin 

zyrtar, ku pas tij vie kundërvajtësi i cili i thotë “mos shkruaj asgjë pashë Zotin, se që i kam 10€ 

dhe po t’i jap për me pi kafe” dhe i pandehuri R., pranon nga kundërvajtësi dokumentet, ku mes 

tyre është edhe kartëmonedha prej 10€, mirëpo ia kthen duke i thënë “nuk i dua, i dua vetëm 5€ 

atëherë ia jep disa para të metalta dhe ato para i pandehuri R. i futë në xhepin e pantallonave, 

kurse i pandehuri S.1 rreth orës 12:15 min ndalon një kamion në të cilin ndodhet kundërvajtësi i 

cili flet gjuhën serbe, dhe më pas hyn në automjet dhe lëshon nga dora në ulësen e pasagjerit një 
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bankënotë prej 5€, pastaj merr bankënotën prej 10€ dhe e futë në kuletë, në orën 13:50 min i 

pandehuri S.1 ka ndaluar një kamion dhe i njëjti i thotë “se do të shqiptoj një tiketë”, mirëpo ai i 

thotë se “nuk kam më shumë se dy euro që t’i jap”, dhe të njëjtit ia kthejnë dokumentet duke e 

liruar, meqenëse i pandehuri R. dhe S.1 bisedojnë me N.N kundërvajtësin i cili iu thotë se nuk 

kam para të imta, po ashtu në orën 14:03 min të pandehurit marrin një kartëmonedhë të cilën e 

kishte futur në mes të dokumenteve vozitësi i kamionit dhe pastaj ia kthejnë dokumentet vozitësit 

të kamionit, dhe nuk i shqiptojnë fare tiketën për kundërvajtje të cilën është dashur që t’ia 

shqiptojnë. Në orën 14:26 min, i pandehuri S.1 derisa ishte ulur në ulësen e tij në veturën zyrtare 

të policisë pranon ryshfet disa bankënota nga një kundërvajtësi i cili flet gjuhën serbe, pastaj i 

bënë me shenjë që të mos flas”. 

XVI.   

Të pandehurit S.H.1 e S.H.2 

Sepse; 

Më dt.18.10.2016 gjatë periudhës kohore prej orës 16:00-00:00, derisa ishin në detyrat zyrtare në 

Njësinë patrulluese të komunikacionit në Mitrovicë-jug, konkretisht në magjistralen Mitrovicë- 

Gracë me pikë kontrollin në fsh.Stanovc me automjetin zyrtar të PK “...”, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë 

për vete në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që 

derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë 

pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të 

tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin 

rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes 

së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në 

trafik i kanë ndarë mes tyre në pjesë të barabarta, në atë mënyrë që të pandehurit rreth orës 16:44 

min i pandehuri S.1 para automjetit zyrtar vie së bashku me një kundërvajtës dhe i tregon radarin 

duke i thënë se e ka tejkaluar shpejtësinë e lejuar, dhe i tregon pastaj kundërvajtësit se dënimi 

është 30-50€, tejkalimi i shpejtësisë dënohet dhe do t’i shkruaj një tiketë me gjobë në shumë prej 

40€ dhe kundërvajtësi e lutë që të mos ia shqiptoj tiketën dhe atëherë i pandehuri S. me gjeste i 

tregon kundërvajtësit se ku t’i lë paratë dhe i njëjti pasi që i hedhë paratë në pjesën plastike të 

derës së automjetit, i njëjti i merr dokumentet dhe largohet nga vetura, më pas të dy të pandehurit 

i ndajnë në pjesë të barabarta shumën e parave. 
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XVII. 

Të pandehurit S.H.1 e S.S: 

Sepse; 

Më dt.10.10.2016 gjatë periudhës kohore prej orës 16:00-00:00, derisa ishin në detyrat zyrtare në 

Njësinë patrulluese të komunikacionit në Mitrovicë, me automjetin zyrtar të PK “...” në mënyrë 

të drejtpërdrejtë duke vepruar në kuadër të autorizimeve zyrtare kanë kërkuar apo pranuar dhuratë 

për vete në mënyrë që të mos veprojnë në pajtim me detyrën e tyre zyrtare, në atë mënyrë që 

derisa ishin në detyrë zyrtare në kontrollimin dhe rregullimin e komunikacionit rrugor kanë 

pranuar para në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafik me qëllim të mos shqiptimit të 

tiketave me gjobë ndaj tyre për shkak të shkeljeve të dispozitave të Ligjit mbi komunikacionin 

rrugor, edhe pse kanë qenë të obliguar të shqiptojnë tiketat me gjobë për shkak të kundërvajtjes 

së kryer, personat zyrtarë këtë nuk e kanë bërë por paratë që kanë marrë nga kundërvajtësit në 

trafik i kanë ndarë mes veti në pjesë të barabarta, në atë mënyrë që të njëjtit kanë ndaluar një 

kundërvajtës dhe pasi që kanë marrë shumën e parave, dy të pandehurit janë futur në automjetin 

e policisë rreth orës 18:37 min dhe të njëjtit ndajnë tre bankënota me vlerë prej 5€( 3x5€) që i 

kishin marrë nga kundërvajtësit në komunikacion,  kurse në orën 19:11 min i pandehuri S. pasi 

që kishte ndaluar një kundërvajtës të nacionalitetit boshnjak, i njëjti i thotë “vetëm 1000 dinarë i 

kam”, dhe i pandehuri S. del nga vetura, kurse në automjet futet i pandehuri S. i cili në dorë 

mbante një bankënotë të cilën e futë në kuletën e tij, si dhe një bankënotë tjetër e cila ishte prej 

5€, të cilën e kishte lënë në ulësen e tij, dhe i ndanë atë shumë të parave me S., që i merr këto 

para, po ashtu në orën 19:28 min i pandehuri S. pasi që kishte kryer kontrollin me radar në 

komunikacion, hyn në automjet dhe i hedhë një bankënotë të pandehurit S., kurse në orën 23:07 

min të pandehurit i ndajnë paratë mes vete, ashtu që bankënotën  prej 10€ i jep S., S.2 dhe S. ia 

kthen bankënotën  tjetër prej 5€. 

 

-             Të pandehurit me veprimet e lartcekura secili ka kryer veprën penale si në vijim;  

 

- A.H ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenin 

31 dhe 81 të KPRK si në pikat; I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dhe IX në bashkëkryerje me të 

akuzuarit të cekur në këto pika të aktakuzës dhe aktgjykimit. 
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- E.H ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK, si në pikat; I dhe XIII, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto pika 

të aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- S.H.1 ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me 

nenet 31 e 81 të KPRK si në pikat; II,III,XV dhe XVI, në bashkëkryerje me të akuzuarit të 

cekur në këto pika të aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- A.M ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK, si në pikat; IV dhe V, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto pika 

të aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- A.B.1 ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK si në pikat; VI dhe VII, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto 

pika të aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- H.SH ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK si në pikat; IX e X, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto pika të 

aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- B.S ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK si në pikat; XI e XII, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto pika 

të aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- N.H ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK si në pikat XI e XII, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto pika të 

aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- R.H ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK si në pikat; XIV e XV, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto pika 

të aktakuzës dhe aktgjykimit. 
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- S.H.2 ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK si në pikat; XIII, XVI dhe XVII, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur 

në këto pika të aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- S.S ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e Ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenet 

31 e 81 të KPRK si në pikat; XIV e XVII, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këto 

pika të aktakuzës dhe aktgjykimit. 

 

- J.T ka kryer veprën penale; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPRK 

si në pikën; III, në bashkëkryerje me të akuzuarit të cekur në këtë pikë të aktakuzës dhe 

aktgjykimit. 

 

- A.B.2 ka kryer veprën penale; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me nenin 31 të 

KPRK si në pikën; X, në bashkëkryerje me të akuzuarin e cekur në këtë pikë të aktakuzës dhe 

aktgjykimit. 

 

- Z.SH  ka kryer veprën penale; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me nenin 31 të 

KPRK si në pikën; VIII, në bashkëkryerje me të akuzuarin e cekur në këtë pikë të aktakuzës 

dhe aktgjykimit. 

 

-                 Andaj, gjykata në mbështetje të nenit; 1,2,4,7,8,9,10,17,21,22,41,42,43,45,46,62, 

65,73 dhe 83 si dhe lidhur me nenin 428 par.1 lidhur me nenin 31 e 81 të KPRK-ës dhe nenin 

365 të KPP-ës, të pandehurve, i ’u; 

 

SH Q I P T O N 

 

Të pandehurit A.H;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej dy (2) vjet e gjashtë (6) muaj, dënim i cili do të 

ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha 

e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak, prej dt.19.12.2016 deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 3000€ (tremijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej 1 viti, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Gjoba duhet të paguhet në këste 
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të barabarta, pagesa e parë e fillon 15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe vazhdon për 

çdo muaj, derisa të paguhet në tërësi gjoba, brenda periudhës së lartcekur kohore. Nëse i 

pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë, apo dështon ta paguaj këstin brenda afatit të 

përcaktuar, atëherë pjesa e mbetur e dënimit me gjobë i zëvendësohet në dënim me burgim sipas 

nenit 46 par.3 të KPRK-së. 

 

- DETYROHET i pandehuri A.H, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumën prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 

ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit A.B.2;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej tetë (8) muaj, dënim i cili do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar nën 

masën e arrestit shtëpiak, prej dt.19.12.2016 deri më dt.31.12.2016.  

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro) , të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej 3 muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk e 

paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në dënim 

me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së. 

-  

- DETYROHET i pandehuri A.B.2, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit A.B.1;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim i llogaritet koha e kaluar nën masën e arrest 

shtëpiak prej dt.19.12.2016 deri më dt.31.12.2016. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 
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e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë, i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së 

 

- DETYROHET i pandehuri A.B.1, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit A.M;   

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar nën 

masën e arrestit shtëpiak prej dt.19.12.2016 deri më dt.31.12.2016. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 

e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së 

 

- DETYROHET i pandehuri A.M, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditëve 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit B.S;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe në arrestin shtëpiak prej dt.19.12.2016  deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 

e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPKK-së 
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- DETYROHET i pandehuri B.S, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit E.H;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej dy (2) vite, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe në arrest shtëpiak prej dt.19.12.2016  deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 3000 (tremijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj brenda 

afatit prej 1 vitit, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Gjoba duhet të paguhet në këste të 

barabarta, pagesa e parë fillon 15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe vazhdon për çdo 

muaj, derisa të paguhet në tërësi gjoba, brenda periudhës së lartcekur kohore. Nëse i pandehuri 

nuk e paguan dënimin me gjobë, apo dështon ta paguaj këstin brenda afatit të përcaktuar, atëherë 

pjesa e mbetur e dënimit me gjobë i zëvendësohet në dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të 

KPRK-së. 

 

- DETYROHET i pandehuri E.H, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit H.SH; 

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe në arrest shtëpiak, prej dt.19.12.2016  deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 

e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati të përcaktuar, atëherë ky dënim me gjobë i 

zëvendësohet në dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së 
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- DETYROHET i pandehuri H.Sh, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit J.T;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar nën 

masën e arrestit shtëpiak, prej dt.19.12.2016 deri më dt.31.12.2016. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 

e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati të përcaktuar, atëherë ky dënim me gjobë, i 

zëvendësohet në dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së 

 

- DETYROHET i pandehuri J.T, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe në 

emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 

15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Të pandehurit N.H;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej tetë (8) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe në arrest shtëpiak, prej dt.19.12.2016 e deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 

e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së 

 

- DETYROHET i pandehuri N.H, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  
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Të pandehurit R.H;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej tetë (8) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe në arrest shtëpiak prej dt.19.12.2016  deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 

e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së 

 

- DETYROHET i pandehuri R.H, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit S.H.1;   

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej dy (2) vite, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe në arrest shtëpiak prej dt.19.12.2016  deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 3000€ (tremijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej 1 viti, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Gjoba duhet të paguhet në këste 

të barabarta, pagesa e parë e fillon 15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe vazhdon për 

çdo muaj, derisa të paguhet në tërësi gjoba, brenda periudhës së lartcekur kohore. Nëse i 

pandehuri nuk e paguan dënimin me gjobë, apo dështon ta paguaj këstin brenda afatit të 

përcaktuar, atëherë pjesa e mbetur e dënimit me gjobë i zëvendësohet në dënim me burgim sipas 

nenit 46 par.3 të KPRK-së. 

 

- DETYROHET i pandehuri S.H.1, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit S.H.2;   



 Numri i lëndës: 2019:079539 

 Datë: 30.06.2021 

 Numri i dokumentit:  

 

26 (75)  

   
2

0
1

9
:0

7
9

5
4

0
 

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim i llogaritet koha e kaluar në paraburgim dhe 

në arrest shtëpiak, prej dt.19.12.2016 e deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muaj, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri nuk 

e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së. 

 

- DETYROHET i pandehuri S.H.2, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit S.S;   

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej tetë (8) muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

paraburgim dhe në arrest shtëpiak, prej dt.19.12.2016  deri më dt.19.01.2017. 

Dhe  

- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muajve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri 

nuk e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së. 

 

- DETYROHET i pandehuri S.S, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe në 

emër të Fondit për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 

15 ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Të pandehurit Z.SH;  

- DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej një (1) viti, i cili dënim do të ekzekutohet pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në këtë dënim të shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në 

arrest shtëpiak, prej dt.19.12.2016 deri më dt.31.12.2016. 

Dhe  
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- DËNIM ME GJOBË në shumë prej 1000€ (njëmijë euro), të cilën gjobë obligohet ta paguaj 

brenda afatit prej tre (3) muajve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykim. Në rast se i pandehuri 

nuk e paguan dënimin me gjobë brenda këtij afati, atëherë ky dënim me gjobë i zëvendësohet në 

dënim me burgim sipas nenit 46 par.3 të KPRK-së. 

 

- DETYROHET i pandehuri Z.Sh, të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 100 euro, dhe për 

Fondin për kompensimin e viktimave të krimit, shumë prej 50 euro, të gjitha në afat prej 15 ditë 

pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

Gjykata duke vepruar sipas nenit 62 dhe 65 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të 

pandehurve; A.B.2, A.B.1, A.M, B.S, E.H, H.Sh, J. T, N.H, R.H, S.H.1, S.H.1, S.S dhe Z.Sh, i 

‘u; 

 

SH Q I P T O N 

- DËNIM PLOTËSUES- Ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike, në administratës publike 

ose shërbimin publik në kohëzgjatje prej 3 vite. 

- Dënim plotësues si më lartë zbatohet pas mbajtjes dhe ekzekutimit të dënimit me burgim. 

A r s y e t i m 

- Aktakuza; 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë –Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzën 

PP.I.nr.199/2016, e dt.17.05.2017, kundër të pandehurve; A.H, A.B.2, A.B.1, A.M, B.S, D.Rr, 

E.H, H.Sh, J. T,N.H,R.H, S.H.1, S.H.1, S.S, Z.Sh, V.S, V.R, Sh.M, S.Z, S.M, M.J, S.F, N.I, Z.M, 

S.D, B.R, M.V, S.I, Z.S, M.J.1, V.K, S.M.1, M.V.1, M.M, M.M.1, të cilët kanë qenë të akuzuar 

për veprën penale; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës. 

 

- 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 

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.  
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Bazuar në aktakuzën e ngritur, veprat e pretenduara penale kanë ndodhur në Regjionin e 

Mitrovicës që rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës Themelore të 

Mitrovicës, sipas nenit 29, paragrafi 1, i KPP-së. Sipas nenit 22, par.1 nën par 1.83 të Kodit të 

Procedurës Penale, veprat penale; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par 1 lidhur me nenin 31 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës bien në juridiksionin lëndor në Departamentin e Krimeve 

të Rënda të Gjykatës Themelore. Prandaj, e tërë lënda është vendosur të trajtohet nga ky 

departament. 

 

- Rrjedha e procedurës: 

Më 28 qershor 2017, sipas aktvendimit P.nr.69/2017, Gjykata e ka veçuar procedurën penale për 

të pandehurit; S.D dhe G.D, sepse në aktakuzë, prokuroria kishte kërkuar shqiptimin e urdhrit 

ndëshkimor – dënimin me gjobë ndaj tyre. Kjo lëndë ka përfunduar me aktgjykim të formës së 

prerë.   

Më 03 korrik 2017, Gjykata ka marr vendim sipas të cilit e ka veçuar procedurën penale, për të 

pandehurit; V.S, V.R, Sh.M, S.Z, S.M, M.J, S.F, N.I, Z.M, S.D, B.R, M.V, S.I, Z.S, M.J.1, V.K, 

S.M.1, M.V.1, M.M, M.M.1. Pas veçimit, kjo lëndë udhëhiqet sipas numrit të ri penal; 

P.nr.99/2017.  

 

- Seanca e shqyrtimit fillestar; 

Më 2 tetor 2017, Gjykata ka mbajtur shqyrtimin fillestar, në prezencën e gjitha palëve.  

Në shqyrtimin fillestar, të gjithë të pandehurit në këtë rast e kanë mohuar fajësinë lidhur me 

veprat penale për të cilat akuzohen si në aktakuzë. 

 

Në këtë çështje penale nuk është mbajtur shqyrtimi i dytë, por palëve i ‘u është dhënë mundësia 

të paraqesin kundërshtimet e tyre brenda afatit të përcaktuar sipas nenit 245 paragrafi 5 [KPP]. 

  

Në afatin ligjor, kundërshtimet lidhur me provat dhe aktakuzën kanë parashtruar mbrojtësit e të 

pandehurve, av.H Millaku, av.Kada Bunjaku Përquku,av.Xhafer Maliqi, av.Lazic Dobrica, 

av.Sheremet Ademi, av.Ruzhdi Maloku, av.Besnik Jakupi, av.Nexhat Beqiri, av.Mahmut Halimi, 

av.Lutfi Tahiri, av.Betim Shala, av.Kadri Osaj, av.Agon Rrecaj, si dhe i pandehuri S.H.1. 

 

Më 16 prill 2018, kjo Gjykatë i ka refuzuar si të pabazuar kundërshtimet e paraqitur nga 

mbrojtësit e të pandehurve, dhe në këtë mënyrë ka konfirmuar aktakuzën e prokurorisë si dhe 
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ligjshmërinë e provave në të cilën mbështete ajo. Ndërsa, ka aprovuar kundërshtimin e mbrojtësit 

të të pandehurit D.Rr, av.Agon Rrecaj, dt.17.10.2017, e ka hedhë akuzën si dhe pushuar 

procedurën penale kundër tij.  

 

Më 28 maj 2018, Gjykata e Apelit e Kosovës, sipas vendimit të saj, PN.nr.466/18, ka refuzuar 

ankesën e mbrojtësve dhe ankesën e prokurorisë, si dhe e ka vërtetuar vendimin e Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë, mbi kundërshtimet i datës 16 prill 2018. 

 

- Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale janë mbajtur më 29.11.2019, 16.12.2019, 

17.12.2019, 10.02.2020, 26.02.2020, 02.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021, 30.03.2021, 

31.03.2021. Disa seanca të shqyrtimit gjyqësor, kanë qenë publike dhe disa të mbyllura për 

publikun, kjo sipas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me qëllim të ruajtjes së shëndetit 

të palëve dhe të publikut, për shkak gjendjes epidemiologjike me pandeminë Covid-19, me 

përjashtim të mediave të cilat kanë qenë prezent dhe janë të lejuar të marrin pjesë sipas këtij 

vendimi. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje lidhur me këtë vendim. 

 

- Gjuha në të cilën është zhvilluar shqyrtimi gjyqësor; 

Të gjitha seanca e shqyrtimit gjyqësor në këtë rast, janë mbajtur në gjuhën shqipe, ndërsa e gjitha 

rrjedha është përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe, pasi që disa të pandehur dhe mbrojtës 

të tyre i përkasin nacionalitetit serb, të cilët nuk e flisnin dhe nuk e kuptonin gjuhën shqipe. 

 

- Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale është regjistruar në procesverbal. Palët 

s’kanë paraqitur asnjë vërejtje në përmbajtjet e procesverbalit. Pas përfundimit të seancës të 

shqyrtimit gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbalit siç kërkohet me ligj.   

 

Seancat e shqyrtimit gjyqësor nuk janë 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.  
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- Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor ka prezantuar; Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë, Zejnije 

Kela, të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre. 

 

- Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në cilësi të provave janë administruar, provat e propozuar nga prokuroria e shtetit në PTH në 

Mitrovicë, sipas aktakuzës. 

 

- Administrimi i provave; 

Më 16 dhjetor 2019 gjatë shqyrtimit gjyqësor, janë dëgjuar dëshmitarët prokurorisë, A.U dhe 

M.A.  

 

Më 17 dhjetor 2019 gjatë shqyrtimit gjyqësor, janë dëgjuar dëshmitarët tjerë të prokurorisë, J.Th, 

S.T dhe S.M.  

 

- Gjatë shqyrtimeve gjyqësor janë administruar provat materiale, si në vijim;  

a) Të gjitha materialet me video- incizime të siguruara përmes masave të fshehta teknike të hetimit 

dhe vëzhgimit në raport me gjithë të pandehurit. 

b) Oraret ditore të punës, listat patrulluese si dhe evidenca e aktiviteteve patrulluese në sektor për 

të gjitha të pandehurit.  

c) Të gjitha raportet dhe transkriptuat lidhur me aplikimin e masave të fshehta teknike të hetimit 

dhe vëzhgimit, të përpiluara nga zyrtarët përgjegjës dhe kompetent nga Inspektorati Policor i 

Kosovës.  

 

Provat e propozuara nga të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre, të cilat janë refuzuar me vendim të 

trupit gjykues gjatë shqyrtimit gjyqësor, si në vijim;  

a) propozimi i av.Ruzhdi Maloku për dëgjimin e dëshmitarit D.Rr 

b) propozimi i të pandehurit N.H për dëgjimin e dëshmitarit J.M 

c) propozimi i av.A. Tahiri për leximin e deklaratës së dëshmitarit J.M 

 

Palët nuk kanë propozuar nxjerrjen e provave të reja shtesë, përveç atyre që u cekën si më larte.  
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- Marrja në pyetje e të pandehurit; 

Më 30.03.2021 dhe 31.03.2021, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të gjithë të pandehurit kanë 

zgjedhur që të mbrohen në heshtje, me përjashtim te të pandehurve; B.S dhe R.H, të cilët kanë 

paraqitur mbrojtjen e tyre.  

 

Gjykata i ‘u ka rikujtuar të pandehurve, deklaratat e tyre të dhënë në Inspektoratin Policor, dhe 

faktin se ato deklarata mund të shfrytëzohen si provë kundër tyre, sipas nenit 123 paragrafi 5 të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Përveç kësaj, Gjykata në prezencën e palëve të njëjtat 

deklarata i ka lexuar gjatë rrjedhës së seancës së shqyrtimit gjyqësor. 

- Fjala përfundimtare; 

Fjalën përfundimtare, palët e kanë paraqitur me 31 mars 2021. 

 

- Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor;  

Gjykata me 31 mars 2021 e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin gjyqësor në këtë çështje penale 

në tërësi.  

 

- Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 06 prill 2021, Gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin. 

 

- Paraqitja e fjalës përfundimtare; 

Prokurori i shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, Zejnije Kela, fjalën përfundimtare e 

ka paraqitur drejtpërdrejt në procesverbalin e dt.31.03.2021. 

 

Mbrojtësit, Mahmut Halimi, Sheremet Ademi, Abdullah Hoti, Ruzhdi Maloku, Kada Bunjaku-

Përquku, Lutfi Tahiri, A. Tahiri, Visar Rrecaj, Shefqet Ibrahimi, Kadri Osaj, Nexhat Beqiri, fjalën 

përfundimtare e kanë parashtruar me shkrim. 

  

Ndërsa mbrojtësit, av.Zhivojin Jokaniviq, av.Laziq Dobrica, fjalën përfundimtare e kanë 

paraqitur drejtpërdrejt në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor dt.31.03.2021. 

 

I pandehuri A.B.2, fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim.  
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Ndërsa të pandehurit tjerë nuk kanë paraqitur fjalë përfundimtare, përveç se janë pajtuar me fjalën 

përfundimtare që kanë paraqitur mbrojtësit e tyre.  

 

- Faktet e pakontestueshme të çështjes; 

Nuk ka qenë kontestues fakti se të pandehurit; A.H, A.B.2, A.B.1, A.M, B.S, E.H, H.Sh, J. T, 

N.H, R.H, S.H.1, S.H.1, S.S, Z.Sh, gjatë periudhës kohore për të cilën akuzohen [2016] kanë 

qenë të punësuar në Policin e Kosovës, në cilësinë zyrtar policor, të cilët kanë shërbyer në 

Njësinë Rajonale të Komunikacionit Rrugor-Mitrovicë-Jugu. 

Këto fakte nuk ka qenë kontestuese në mes palëve. Përveç kësaj, faktet e tilla vërtetohet edhe nga 

provat që janë administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor; materialet me video, audio- incizime dhe 

transkriptet e siguruara përmes masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, oraret ditore 

të punës, listat patrulluese dhe evidenca e aktiviteteve patrulluese në sektor për të gjithë të 

pandehurit si dhe dëshmitë e dëshmitarëve; J.Th, S.T, A.U, M. A. dhe S.M. Të gjitha këto prova 

qartë dëshmojnë se të pandehurit kanë qenë të punësuar në policinë e Kosovës, në pozitën zyrtar 

policor në Njësinë Rajonale të Komunikacionit Rrugor në Mitrovicë-Jugu.  

 

Andaj gjykata faktet e lartcekura i merr të vërtetuar përtej çdo dyshimi.   

- Lidhur me cilësinë e personit zyrtar; 

Në kohën që referohet akuza, të pandehurit në bazë të pozitës dhe vendit të punës [zyrtar policor] 

kanë qenë persona zyrtar, sepse detyrat dhe autorizimet e tyre kanë buruar sipas ligjit për policinë 

dhe akteve tjera nënligjore. Në cilësinë e personit zyrtar, të pandehurit kanë qenë të obliguar të 

kujdesen për zbatimin e ligjit lidhur me sigurinë në komunikacionin rrugor, për mbikëqyrjen e 

komunikacionit si dhe për zbatimin e ligjit në përgjithësi gjatë orarit të punës. Këto detyra dhe 

autorizime të policisë burojnë sipas Ligji Nr.03/L-035 PËR POLICIN, si dhe parimet dhe 

procedurat standarde të operimit.  

 

Se të pandehurit kanë qenë persona zyrtar, dëshmohet në bazë të provave të sipër cekura. Në 

anën tjetër Kodi Penal i Republikës së Kosovës, te pjesa e përkufizimeve jep përkufizimin ligjor 

të cilësisë së personit zyrtar.  

 

Për më tepër shih nenin 120 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

             Neni 120  

Përkufizimet për qëllim të këtij Kodi, shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:  
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1. Person - personi juridik dhe personin fizik;  

2. Person zyrtar - nënkupton:  

2.1. personi i zgjedhur ose i emëruar në një organ shtetëror;  

2.2. personi i autorizuar në një organ shtetëror, organizatë biznesi ose ndonjë person tjetër 

juridik i cili sipas ligjit apo ndonjë dispozite tjetër të nxjerrë në pajtim me ligj ushtron detyra 

të posaçme;  

2.3. personi i cili ushtron detyra të posaçme zyrtare në bazë të autorizimit të dhënë me ligj. 

Lidhur me gjendjen e fakteve: 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin A.H; 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor Mitrovicë– Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri A.H ka qenë në 

detyrë zyrtare në këto data: 23.09.2016, 24.09.2016, 29.09.2016, 30.09.2016, 10.10.2016, 

12.10.2016, 14.10.2016, 17.10.2016 si dhe 04.11.2016.   

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit me video, 

audio-incizime dhe transkriptet nga ekzekutimi i masave të fshehta, vërtetohet se i pandehuri 

A.H, derisa sa ka qenë në detyrë zyrtare, ka pranuar para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga 

kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur detyrën zyrtare, sepse nuk ka zbatuar ligjin 

për rregullat në trafik, siç ka qenë i obliguar në bazë të detyrës së tij zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Më 23 shtator 2016 i pandehuri A.H, derisa ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin E.H, në 

pikën e kontrollit në rrugën magjistrale Mitrovicë-Ulqin në fsh. Zhabar, rreth orës; 14:10 minuta, 

një kundërvajtjes i ’u ofron ryshfet (para) ashtu që iu thotë “mos ma shkruan tiketën, ju qeros 

diçka”. Pastaj e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë dënim për kundërvajtje edhe pse e 

kishin ndaluar për shkak të mosrespektim të rregullave në trafikun publik rrugor.  

 

Të njëjtën ditë; rreth orës; 15:04:30, të pandehurit e lartcekur së bashku pranojnë ryshfet (para) 

shumën prej 10 euro, të cilat një kundërvajtës u‘a lenë në veturën zyrtare të policisë në prezencën 

e dy të pandehurve. Të pandehurit pasi i marrin paratë e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i 

shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje. 

 

Të njëjtën ditë; në ora:14:35:57, sipas video-incizimeve vërtetohet se i pandehuri A.H e merr një 

kartëmonedhë prej 10 euro nga dera e automjetit, të cilën u ’a kishte japë ryshfet një kundërvajtës 

të njëjtën ditë, por më herët.    
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Në ora:15:07, 11:36, 13:14, dhe 14:11, nga video-incizimet shihet se të pandehurit i ndajnë paratë 

në mes tyre në mënyrë të barabartë, të cilat i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm 

derisa ishin në detyrë zyrtare.  

 

Më 24 shtator 2016, i pandehuri A.H, derisa ka qenë në detyrën zyrtare me të pandehurin S.H.1, 

në orarin e rregullt të punës, ndërrimi I, prej orës: 08:00-16:00, me automjetin zyrtar “Golf V”, 

me tabela “...”, ka pranuar nga kundërvajtësit ryshfet (para) në disa raste në shuma të ndryshme. 

 

Të njëjtën ditë, rreth orës; 11:09 minuta të pandehurit e ndalojnë një kundërvajtës nga fshati 

Koshtovë, Komuna e Mitrovicës, i cili drejtonte një kamion me ngarkesë, drejtuesi nuk posedon 

patentë shofer e as regjistrim të kamionit. Gjatë kësaj kohe, kundërvajtësi bisedon në telefon me 

një person, pastaj i’u thotë zyrtarëve policore (të pandehurve) që “Xh.” po thotë mos më 

shkruani. Pastaj, dy të pandehurit, S.H.1 dhe A.H e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë 

dënimin për kundërvajtje edhe pse nuk posedonte, regjistrim, patentë shofer, dhe doganim të 

automjetit.  

 

Të njëjtën ditë rreth orës; 12:46, sipas video-incizimeve vërtetohet se të pandehurit e ndalojnë 

një kundërvajtës të nacionalitet boshnjak nga Novi Pazari. Kundërvajtësin i ‘u ofron ryshfet 

(para) në shumë prej 10 euro, pastaj i pandehuri S.H.1 i thotë kundërvajtësit, “pyete shefin”[të 

pandehurin A.H], i cili edhe pajtohet për t’i marr paratë. Në fund së bashku i pranojnë paratë nga 

kundërvajtësi, e lirojnë atë dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje.  

 

Të njëjtën ditë rreth orës 13:50, sipas video-incizimeve vërtetohet se të pandehurit e ndalojnë një 

kundërvajtës të nacionalitet boshnjak nga Tutini, të cilin pasi e ndalojnë  ai i ‘u ofron (para) 

ryshfet të pandehurve në shumë prej 20 euro, të cilët e pranojnë ofertë nga kundërvajtësi për 

përfitim, pastaj e lirojnë atë dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje.  

 

Më 29 shtator 2016 i pandehuri A.H derisa ka qenë në detyrën zyrtare me të pandehurin S.H.1 

dhe J.T në pikë kontrollin fsh.Koshtovë- Mitrovicë, i pandehuri A.H ka pranuar para ryshfet nga 

kundërvajtësit e ndryshëm.  

 

Të njëjtën ditë në ora: 17:22:21 sipas video-incizimeve vërtetohet se i pandehuri ka kërkuar dhe 

pranuar para (ryshfet) nga një kundërvajtës, fillimisht kundërvajtësit i kërkon një shumë të 
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madhe të parave, pastaj i kërkon dhe pranon vetëm 5 euro, siç shihet, në ora 17:23.15 minuta, 

kundërvajtësi i’a japë paratë të pandehurit A., në të imëta (metalit), e liron kundërvajtësin dhe 

nuk i shqipton ndonjë dënim për kundërvajtje.  

 

Të njëjtën ditë në ora: 17:57, 19:31, 22:37 dhe 22:51 sipas video- incizimeve shihen të pandehurit 

S.H.1, J.T dhe A.H duke i ndarë në mes vete në mënyrë të barabartë, paratë të cilat i kanë marr 

ryshfet nga kundërvajtësit gjatë detyrës zyrtare nga kundërvajtësit e ndryshëm.  

 

Të njëjtën ditë në ora: 23:07:37, sipas video-incizimeve vërtetohet fakti se të pandehurit A.H, 

J.T dhe S.H.1, derisa kanë qenë në detyrë zyrtare në pikë kontrollin fshatin Koshtovë, pranojnë 

para në shumë prej 20 euro nga një person me emrin I. (që me besueshmëri të lartë është personi 

I.J nga fsh.Koshtovë-Mitrovicë). Këto para i kanë pranuar në formë të ryshfetit nga ky 

kundërvajtës, i cili në kohën e lartcekur ndalon afër automjetit të policisë dhe ju thotë “qe merne 

qet nizetshe”, që paraprakisht të pandehurit bisedonin lidhur me personin I. si dhe shumën e 

parave që pritet t’ua japë ai. 

 

Më 30 shtator 2016 i pandehuri A.H, derisa ka qenë në detyrën zyrtare me të pandehurin A.M, 

në pikë kontrollin Mitrovicë-Gracë në fsh.Stanovcë Komuna e Vushtrri, me automjetin zyrtar të 

policisë të markës “Shkoda Rapid” me targa “POLICE- ...” në orarin e punës nga ora 16:00 – 

00:00h, kanë pranuar para ryshfet shuma të ndryshme të parave nga kundërvajtësit në trafikun 

rrugor në këtë mënyrë nuk kanë vepruar në pajtim me detyrën zyrtare. Ashtu që më dt.30.09.2016 

në ora: 22:04, sipas video incizimeve të siguruara me masa të fshehta, vërtetohet se i pandehuri 

A.H hynë në veturën zyrtare dhe i tregon kolegut tij, A.M- se ka pranuar 5 euro (me fjalët ky 

glaciti).  

 

Të njëjtën ditë në ora: 00:06:12, sipas video-incizimeve vërtetohet se i pandehuri A.H, deri sa 

ishte në detyrë zyrtare, e ndalon një kundërvajtës me emrin S., pastaj i thotë “shumë drita janë 

instalu në kamion, i tregon për gjobën dhe lartësinë e saj, me fjalët: 100,200,300,600 deri 900”, 

të pandehurit bisedojnë në mes veti, pastaj kundërvajtësi i lutet që të mos i shqiptojnë dënim dhe 

u drejtohet të pandehurve me fjalët: “më duhet me ju jap për kafe, pastaj i hedhë (japë) një 

kartëmonedhë të pandehurit A. në dorë, pastaj i tregon paratë të pandehurit A.M, i’a kthen 

dokumentet kundërvajtësit dhe nuk i shqipton asnjë dënim për kundërvajtje, siç ka qenë i 

obliguar sipas detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 
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Më 12 tetor 2016, i pandehuri A.H, derisa ka qenë në detyrën zyrtare me të pandehurin A.M në 

pikën e kontrollit magjistralja Mitrovicë-Gracë, gjatë orarit të punës 08:00- 16:00 me automjetin 

Shkoda me targa “...”, kanë pranuar marr para (ryshfet) shuma të ndryshme nga kundërvajtësit 

në trafikun rrugor, ashtu që nuk kanë vepruar pajtim me detyrën zyrtare. Të njëjtën ditë, sipas 

video-incizimeve të siguruar përmes masave të fshehta, shihen se në ora: 11:42:05, i pandehuri 

A. e ndalon një kundërvajtës të nacionalitetit serb, kundërvajtësi në gjuhën serbe i’u drejtohet 

“po ju jap diçka për kafe”, pastaj A. i thotë “faleminderit”. Pastaj e liron kundërvajtësin dhe nuk 

i shqipton ndonjë dënim për kundërvajtje. Nga video-incizimet shihet se i pandehuri A., hynë në 

automjetin zyrtar dhe nga xhepi i nxjerr disa para në vlerë prej 5 euro dhe prapë i futë në xhep.  

 

Të njëjtën ditë në ora: 13:49 minuta, të pandehurit A.H dhe A.M e ndalojnë një kundërvajtës që 

shihet se është personi E.R nga Mitrovica, të cilit ia tërheqin vërejtjen se ka shkelë rregullat e 

trafikut rrugor, sepse e drejtonte automjetin e pa doganuar, të paregjistruar si dhe me targa tjera 

të vendosura, pastaj të pandehurit i kërkojnë nga një mbushje telefonit (përfitimit material për 

vete). Në atë mënyrë që kundërvajtësi ofrohet afër automjeti zyrtar të policisë, pastaj i pandehuri 

A. e merr një letër dhe ia shënon numrin e tij të telefonit, ku edhe i pandehuri A.M i’a dikton 

numrin e tij telefonit. Në fund i pandehuri A., i japë kundërvajtësit letrën me numrat telefonit 

dhe i thotë “qona ka një mbushje dhe mos fol”. Kundërvajtësi pastaj largohet dhe i’u premton se 

menjëherë do t’iu dërgon mbushjet e telefonit. Në fund e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i 

shqipton asnjë dënim për kundërvajtje, siç edhe kanë qenë të obliguar në bazë të detyrës zyrtare 

dhe ligjit në fuqi, përkundër se kishte bërë shkelje të rënda të rregullave të trafikut rrugor.  

 

Të njëjtën ditë derisa ishin në detyrë zyrtare, sipas incizimeve shihet dhe vërtetohet se të 

pandehurit A.H dhe A.M në dy ose tri raste i ndajnë paratë në mes veti, në mënyrë të barabartë 

të cilat para i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor.   

 

Më 10 tetor 2016, i pandehuri A.H derisa ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin A.B.1 në 

pikën e kontrollit në magjistralen Mitrovicë-Gracë fsh. Stanovcë të Vushtrrisë me automjetin e 

njëjtë ‘Shkoda Rapid”, në orarin e punës prej orës: 00:00 -08:00 kanë pranuar para /ryshfet nga 

kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor, ashtu që nuk kanë vepruar në pajtim me detyrën 

zyrtare. 
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Të njëjtën ditë në ora; 02:45 i pandehuri A.H, nga një kundërvajtës nga fshati Torinë i Lipjanit, 

pranon para /ryshfet në shumë prej 20 euro. Ky kundërvajtës paratë i’a hedhë në brendësi të 

automjet zyrtar të policisë të markës “Shkoda ...”. Në ato momente në automjet hynë i pandehuri 

A.B.1, dhe i drejtohet të pandehurit A., me fjalët “A ta dha veç qita a bre nënën .....”. Pastaj i 

pandehuri A.H, i merr paratë, e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqipton asnjë dënim siç kanë 

qenë të obliguar sipas detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi si dhe nuk veprojnë në pajtim me detyrën 

e tyre zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë rreth ora: 06:05, sipas video-incizimeve vërtetohet se të pandehurit A.H dhe A.B.1 

paratë që i kanë marr nga kundërvajtësit e ndryshëm gjatë orarit të punës, i ndajnë në mënyrë të 

barabartë.  

 

Më 17 tetor 2016, i pandehuri A.H derisa ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin A.B.1, në 

pikën kontrollit e policisë në rrugën magjistrale –Mitrovicë Jugu, gjatë orarit të punës prej orës 

16:00-00:00, me automjetin “Shkoda Rapid”, kanë pranuar dhe marr para /ryshfet nga 

kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor, ashtu që nuk kanë vepruar në pajtim me detyrat e 

tyre zyrtare. Në ora 01:47:30 minuta pranojnë para nga një kundërvajtës i cili flet gjuhën angleze, 

ku pasi e ndalojnë kundërvajtësin i tregojnë se ka shkaktuar kundërvajtje në trafik dhe pasojat 

ligjore, pastaj i pandehuri A.B.1 i thotë të pandehurit A., “lësho se më ka lëshu diçka në dorë”, 

pastaj, të pandehurit e lirojnë kundërvajtësin nuk i shqiptojnë ndonjë dënim dhe në këmbim 

pranojnë paratë/ryshfet në këtë mënyrë veprojnë në kundërshtim me detyrën zyrtare.  

 

Më 14 tetor 2016, i pandehuri A.H derisa ishte në detyrë zyrtare me të pandehurin Z.Sh në orarin 

e rregullt të punës prej orës:16:00-00:00 në pikën e kontrollit – magjistralja Mitrovicë-Gracë, me 

automjetin zyrtar “Shkoda” me targa “...”, kanë pranuar (marr) para ryshfet nga kundërvajtësit e 

ndryshëm në trafikun rrugor, ashtu që kanë vepruar kundërshtim me detyrën zyrtare.  

Të njëjtën ditë, sipas incizimeve të siguruara përmes masave të fshehta shihet dhe vërtetohet se 

në ora; 16:59 minuta, i pandehuri A.H pranon para - ryshfet nga një kundërvajtës me emrin M.. 

Ashtu që pasi e ndalon kundërvajtësin, kundërvajtësi i vendosë paratë në dokumentet e automjeti, 

pastaj A. i merr paratë e i futë në fijokun e automjetit. Krejt në fund e liron kundërvajtësin, ia 

kthen dokumentet dhe nuk i shqipton dënim sipas ligjit në fuqi.  
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Të njëjtën ditë në ora: 20:07:30 së bashku me të pandehurin Z.Sh, pranojnë para – ryshfet në 

shumë prej 20€ nga një kundërvajtësi me emrin G.Gj nga fsh...., Komuna Zubin Potok, i cili ka 

kryer kundërvajtje. Në fund në këmbim të ryshfetit e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë 

asnjë dënim për kundërvajtje dhe në këtë mënyrë të pandehurit kanë vepruar në kundërshtim me 

detyrën zyrtare.  

 

Më 14 tetor 2016, i pandehuri A.H, derisa ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin H.Sh, në 

orarin e rregullt të punës prej orës: 08:00-16:00 në pikën e kontrollit – magjistralja Mitrovicë, 

Koshtovë - Zhabar, me automjetin zyrtar “Golf V” me targa “...”, kanë pranuar (marr) para 

ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor, ashtu që kanë vepruar në kundërshtim 

me detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë, sipas incizimeve me video-audio të siguruara përmes masave të fshehta shihet 

dhe vërtetohet se në ora; 13:03 minuta, i pandehuri A.H pranon para - ryshfet nga një 

kundërvajtës me emrin E.. Ashtu që, pasi e ndalon kundërvajtësin i thotë se do ta dënoj, 

kundërvajtësi i thotë të pandehurit “po ju qeros diçka për kafe”, pastaj ia ofron një bankënotë 

me dinar të cilën e merr i pandehuri A.H, e liron kundërvajtësin dhe nuk i shqipton asnjë dënim 

për kundërvajtje dhe në këtë mënyrë ka vepruar në kundërshtim me detyrën zyrtare. Ndërsa pas 

përfundimit të orarit të punës të pandehurit A.H dhe A.B.1, paratë që i kanë marr ryshfet gjatë 

orarit të punës nga kundërvajtësit e ndryshëm i ndaj në mënyrë të barabartë.  

 

Gjykata faktet e lartcekura i ka vërtetuar përmes provave që janë administruar gjatë shqyrtimit 

gjyqësor, siç janë; materialet me video, audio- incizime dhe transkriptet e siguruara përmes 

masave të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, oraret ditore të punës, listat patrulluese si 

dhe evidenca e aktiviteteve patrulluese në sektor për të gjitha të pandehurit si dhe pjesërisht nga 

dëshmitë e dëshmitarëve. 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit A.H përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit A.H ka kryer 

veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  
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Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri A.H veprën penale e ka kryer së bashku apo në bashkëkryerje 

me të pandehurit E.H, S.H.1, J.T, A.M, A.B.1, Z.Sh dhe H.Sh, ashtu siç ceket në dispozitivet e 

aktgjykimit dhe aktakuzës.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin A.B.2; 

Gjykata duke u bazuar në shënimet për orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, 

Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në Mitrovicë– Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri A.B.2 

ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin H.Sh më dt.25.09.2016, gjatë orarit të rregullt të 

punës prej orës: 16:00-00:00, në pikën e kontrollit në magjistralen Mitrovicë - Ulqin, me 

automjetin zyrtar policisë “...”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, video, audio-

incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri A.B.2 derisa ka qenë në detyrë zyrtare, ka pranuar para (ryshfet) në shuma të ndryshme 

nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur detyrën zyrtare sepse nuk ka zbatuar 

ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç ka qenë i obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit 

në fuqi. 

 

Bazuar në provat përmes masave të fshehta të hetimit, video-incizimet vërtetohet se më 

dt.25.09.2016 në ora:17:55:05 të pandehurit H.Sh dhe A.B.2, derisa kanë qenë në detyrë zyrtare 

kanë pranuar ofertën për marrjen e ryshfetit, ashtu që e ndalojnë një kundërvajtës të 

nacionalitetit boshnjak, i cili i ’u ofron para ryshfet të pandehurve në shumë prej 10€,  gjersa dy 

të pandehurit qëndronin bashkë në automjetin zyrtar të policisë. Fillimisht i pandehuri H.Sh, i 

thotë kundërvajtësit “jo”, ndërsa i pandehuri A.B.2 komunikon me kolegun e tij, duke i thënë 

“mos u ngut merrja numrat”. Pastaj i pandehuri H.Sh i thotë kundërvajtësit “në rregull po të 

lëshoj këtë herë” dhe shkon te automjeti, ku edhe i pranon paratë. Në fund e lirojnë 

kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje në këmbim të ofertës dhe 

pranimit të ryshfetit dhe nuk veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë në ora 18:12 minuta, i pandehuri A.2 pasi që i kishin ndaluar disa kundërvajtës, 

hynë në automjetin e policisë, dhe nga xhepi i nxjerrin paratë-bankënotat duke i numëruar. Pastaj 

i pandehuri A.B.2 prapë del nga automjeti, dhe përsëri e ndalon një kundërvajtës tjetër dhe kur 

kthehet në automjet i tregon kolegut të tij- të pandehurit H., bankënotat prej 10 euro, të cilin i 
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pandehuri H. e merr dhe e futë në xhep, kurse të pandehurit A.2 ia jap bankënotë në shumë prej 

5 euro.  

 

Të njëjtën ditë në ora 17:48 minuta, i pandehuri A.B.2 e ndalon një kundërvajtës dhe gjatë 

verifikimit të dokumenteve, vëren se libreza e qarkullimit të automjetit është e falsifikuar (nuk 

përputhej me të dhënat e automjetit), të pandehurit përkundër këtij fakti e lirojnë kundërvajtësin 

dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje, nuk veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare.   

 

Të njëjtën ditë në ora 18:06 minuta, i pandehuri A.B.2 e ndalon një kundërvajtës, siç shihet nga 

ana e djathtë e automjetit të policisë, komunikon me të dhe kur hynë në automjet për të marrë 

disa letra, shihet se në dorën e djathtë mbanë disa para. Pasi e përfundon kontrollin, e liron 

kundërvajtësin dhe nuk i shqipton ndonjë dënim për kundërvajtje. Pastaj hynë në automjetin e 

policisë dhe në ora 18:12:09, i pandehuri A.B.2, shihet se nga xhepi i djathtë i pantallonave nxjerr 

një shumë të parave të cilat i vendosë në kuletën e tij, të cilat i ka marrë ryshfet nga kundërvajtësit 

në trafikun publik gjatë orarit të punës siç u cek më lartë.  

 

Të njëjtën ditë në ora 18:41 minuta, të pandehurit i ndajnë në mes tyre paratë që i kanë marr 

ryshfet nga kundërvajtësit, ku gjatë kësaj kohe i pandehuri A.B.2 i thotë kolegut të tij “deri në 

shtëpi qashtu edhe nja 4-5 copa”.  

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit A.B.2 përmbushen të gjitha elementet e veprës 

penale për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit A.B.2 ka 

kryer veprën penale; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 sipas Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri A.B.2 te kjo vepër penale ka vepruar në bashkëkryerje me të 

pandehurit H.Sh, ashtu siç edhe ceket në dispozitivet e aktgjykimit dhe aktakuzës.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin A.B.1; 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor – Mitrovicë Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri A.B.1 ka qenë 
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në detyrë zyrtare më dt.10.10.2016, në orarin e punës prej orës 00:00 – 08:00, së bashku me të 

pandehurin A.H, në pikë kontrollin, Stanovcë-Vushtrri me automjetin zyrtarë të policisë 

“Shkoda” me targa “POLICE - ...”.  

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, video, audio-

incizime si dhe transkriptet lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i pandehuri 

A.B.1 derisa ka qenë në detyrë zyrtare, ka pranuar para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga 

kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur detyrën zyrtare sepse nuk ka zbatuar ligjin 

për rregullat në trafik rrugor, siç ka qenë i obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Bazuar në video-incizimet e siguruara me masa të fshehta teknike të hetimit, rezulton se më  

dt.10.10.2016 në ora 06:51 minuta, i pandehuri A.H, pasi e kishte ndaluar një kundërvajtës, hynë 

në automjetin e policisë dhe në dorë mbanë para /një bankënotë prej 20 euro të cilat i kishte marr 

ryshfet prej një kundërvajtësi. Pastaj, i pandehuri A.B.1 i thotë kolegut të tij, të pandehurit A. “a 

veç qeto t’i dha a bre nenën......”, pas kësaj, paratë të cilat i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit 

të ndryshëm i ndajnë në mes tyre në mënyrë të barabartë. Fakti se paratë e tilla rrjedhin nga 

ryshfeti, vërtetohet sipas video-incizimeve se edhe në shumë raste tjera siç edhe ceken në këtë 

aktgjykim, i pandehuri A.H në shumë raste qartë shihet duke marr para /ryshfet nga 

kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor.   

 

Më 17 tetor 2016, i pandehuri A.B.1 ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin A.H 

në pikën e kontrollit rruga magjistrale në Mitrovicë, në orarin e rregullt të punës prej orës; 16:00-

00:00. Sipas video-incizimeve me masave të fshehta, vërtetohet se i pandehuri A.B.1 nuk ka 

vepruar në pajtim me detyrën zyrtare, ashtu që ka pranuar para ryshfet nga një kundërvajtës 

[në atë mënyrë që e ndalojnë një kundërvajtës i cili ofrohet te automjeti zyrtar i policisë “Shkoda” 

me targa “...”, dhe saktësisht në ora 01:50 minuta, i pandehuri A.B.1 komunikon me 

kundërvajtësin, pastaj i thotë të pandehurit A.H “më ka lëshuar diçka në dorë, lëshoje”, fjala 

është për para (ryshfet), pastaj nga dora i’a merr dokumentet të pandehurit A., dhe i’a kthen 

kundërvajtësit të cilin edhe e lirojnë dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje.  

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit A.B.1 përmbushen të gjitha elementet e veprës 

penale për të cilën akuzohet sipas akuzës.  
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Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehuri Avdi Beqir 

ka kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 

dhe 81 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

  

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri A.B.1 veprën penale si më lartë e ka kryer në bashkëkryerje 

me të pandehurin A.H, ashtu siç edhe ceket në dispozitivet e aktakuzës  dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin  A.M; 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor –Mitrovica- Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri A.M ka qenë 

në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin A.H, më dt.30.09.2016, në orarin e rregullt të punës 

prej orës 16:00-00:00 në pikën e kontrollit në fsh.Stanovc, me automjetin zyrtar “Shkoda Rapid” 

me tabela “...”.  

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, video, audio-

incizime si dhe transkriptet lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i pandehuri 

A.M derisa ka qenë në detyrë zyrtare, ka pranuar para (ryshfet) shuma të ndryshme nga 

kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur detyrën zyrtare sepse nuk ka zbatuar ligjin 

për rregullat në trafikun rrugor, siç ka qenë i obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Më 30 shtator 2016 i pandehuri A.H, derisa ka qenë në detyrën zyrtare me të pandehurin A.M, 

në pikë kontrollin Mitrovicë-Gracë në fsh. Stanovcë -Komuna e Vushtrri, me automjetin zyrtar 

të policisë të markës “Shkoda Rapid” me targa “POLICE- ...”, në orarin e punës nga ora 16:00 – 

00:00h, kanë pranuar ryshfet shuma të ndryshme të parave nga kundërvajtësit në trafikun rrugor 

në këtë mënyrë nuk kanë vepruar pajtim me detyrën zyrtare. Ashtu që më dt.30.09.2016 në ora: 

22:04, sipas video incizimeve incizimet – e marra me masa të fshehta, vërtetohet se i pandehuri 

A.H hynë në veturën zyrtare dhe i tregon kolegut tij, A.M-t se ka pranuar 5 euro (me fjalët ky 

glaciti).  

 

Të njëjtën ditë në ora:00:06:12, sipas video-incizimeve vërtetohet se i pandehuri A.H, deri sa 

ishte në detyrë zyrtare, e ndalon një kundërvajtës me emrin S., pastaj i thotë “shumë drita janë 

instalu në kamion”, i tregon për gjobën dhe lartësinë e saj, me fjalët: 100,200,300,600 deri 900”, 

të pandehurit bisedojnë në mes veti, pastaj kundërvajtësi i lutet që të mos i shqiptojnë dënim dhe 
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u drejtohet të pandehurve me fjalët: “më duhet me ju jap për kafe, pastaj i hedhë (japë) një 

kartëmonedhë të pandehurit A. në dorë, i cili pastaj ai i tregon paratë të pandehurit A.M. Në 

fund i’a kthen dokumentet kundërvajtësit dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje, siç 

ka qenë i obliguar sipas detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. Në këtë mënyrë kundërvajtësi, dy të 

pandehurve i ’u ka ofruar para ryshfet sepse ofertën për dhënie të ryshfetit e bënë për dy të 

pandehurit që kanë qenë prezent në detyrë zyrtare edhe pse sipas incizimeve paratë /ryshfetin 

drejtpërdrejt i pranon i pandehuri A.H.   

 

Më 12 tetor 2016, i pandehuri A.M, ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin A.H, dhe në 

ora:12:11:32 sipas video-incizimeve shihet se i pandehuri A.M, e futë dorën nga dritarja e djathtë 

e veturës zyrtare të policisë dhe e hedhë në brendësi të saj, një bankënotën prej 5 euro, pastaj dy 

bankënota i’a jep të pandehurit A., dhe një pjesë e ndalon për vete, të cilat shihet se i ka marr 

ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm gjatë orarit të punës.   

 

Të njëjtën ditë në ora:13:49 minuta, të pandehurit A.H dhe A.M e ndalojnë një kundërvajtës [E.R 

nga Mitrovica], të cilit ia tërheqin vërejtjen se ka shkel rregullat e trafikut rrugor, sepse e 

drejtonte automjetin e pa doganuar, të paregjistruar si dhe me targa tjera të vendosura, të 

pandehurit i kërkojnë nga një mbushje telefonit (përfitimit material për vete). Në atë mënyrë që 

kundërvajtësi ofrohet afër automjeti zyrtar të policisë, pastaj i pandehuri A. e merr një letër dhe 

e shënon numrin e tij të telefonit, ngjashëm vepron edhe i pandehuri A.M. Në fund, i pandehuri 

A., letrën me numrat e telefonit ia japë kundërvajtësit dhe i thotë “qona ka një mbushje dhe mos 

fol”. Kundërvajtësi pastaj largohet dhe i ‘u premton se menjëherë do t’ua dërgoj mbushjet e 

telefonit. Në fund e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje, siç 

edhe kanë qenë të obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi, përkundër se 

kundërvajtësi kishte bërë shkelje të rënda të rregullave të trafikut rrugor.  

 

Të njëjtën ditë në ora 14:37:07 minuta, sipas video-incizimeve shihet se të pandehurit A.M dhe 

A.H, para përfundimit të orarit të rregull të punës i ndajnë paratë në mes tyre, të cilat i kanë marr 

ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm gjatë orarit të punës. 

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit A.M përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  
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Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit A.M ka 

kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 

81 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri A.M veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit A.H, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin B.S;     

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor Mitrovicë-Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri B.S, ka qenë në 

detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin N.H më dt.12.10.2016, në orarin e punës prej 

orës:16:00–24:00, në pikën e kontrollit Stanovcë-Vushtrri, me automjetin zyrtarë të policisë, 

“Shkoda” me targa “ ...”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, video, audio-

incizime si dhe transkriptet lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i pandehuri 

B.S, derisa ka qenë në detyrë zyrtare, ka pranuar para (ryshfet) shuma të ndryshme nga 

kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur detyrën zyrtare sepse nuk ka zbatuar ligjin 

për rregullat në trafikun rrugor, siç ka qenë i obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Më 12 tetor 2016, gjatë kohës sa ishin në detyrë zyrtare i pandehuri B.S e ndalon një kundërvajtës 

dhe e paralajmëron se do ta dënoj për kundërvajtje. Gjatë bisedës, kundërvajtësi i’u ofron para 

ryshfet në këmbim të lirimit të tij, ndërsa i pandehuri B. e fton kolegun e tij, të pandehurin N.H 

edhe e pyet; “N. a me ja shkrua a jo?”, pastaj, dy të pandehurit pajtohen dhe pranojnë ofertën 

për marrjen e ryshfetit. Kundërvajtësi shihet që ju japë para/ryshfet të pandehurve, ku në pjesën 

e plastikës në anën e djathtë të derës së automjetit zyrtar të policisë e hedhë një bankënotë prej 

10€, të cilën e merr i pandehuri B. dhe i’a tregon të pandehurit N.H. Të njëjtën ditë, gjatë orarit 

të rregullt të detyrës zyrtare shihen të pandehurit duke i ndarë paratë në mes tyre, të cilat i kanë 

marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në komunikacion rrugor gjatë orarit të punës, siç 

edhe shihet sipas video-incizimeve të datës 12.10.2016.   

 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës i hartuar nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor –Mitrovicë Jugu, vërtetohet se i pandehuri B.S ka qenë në 
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detyrë zyrtare si zyrtarë policor së bashku me të pandehurin N.H në orarin e rregullt të punës më 

dt.02.11.2016 nga ora: 08:00-16:00 në pikë kontrollin – Zhabar-Mitrovicë me automjetin zyrtarë 

të policisë “GOLF V”, me tabela regjistrimi “...”. Sipas video – incizimeve shihet dhe vërtetohet 

se i pandehuri N.H deri sa ishte në detyrë zyrtare, në cilësinë e zyrtarit policor më dt.02.11.2016 

në ora: 12:35:05 ka pranuar (marr) para-ryshfet nga një kundërvajtës. Të njëjtën ditë, në ora 

12:44 minuta shihet dhe vërtetohet se të pandehurit N.H dhe B.S, duke i ndarë paratë në mënyrë 

të barabartë të cilat para i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm siç edhe shihet nga 

video incizimet e datës 02.11.2016.  

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit B.S përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit B.S ka kryer 

veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 

sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri B.S veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit N.H sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin E.H; 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor – Mitrovica- Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri E.H, ka qenë 

në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin A.H, me dt.23.09.2016, në magjistralen Mitrovicë 

– Ulqin-në fsh.Zhabar, me automjetin zyrtar të policisë “GOLF V”, me targa “...”.  

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, video, audio-

incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri E.H derisa ka qenë në detyrë zyrtare, ka pranuar para (ryshfet) në shuma të ndryshme 

nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur detyrën zyrtare sepse nuk ka zbatuar 

ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç ka qenë i obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit 

në fuqi. 
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Sipas video-incizimeve vërtetohet se më dt.23.09.2016 në ora:15:01:28 sekonda, i pandehuri 

E.H, pranon para /ryshfet nga një kundërvajtës i nacionalitetit serb në shumë prej 20 euro. Pasi i 

merr paratë e liron kundërvajtësin dhe nuk i shqipton asnjë dënim për kundërvajtje. Në fund, 

shihet se i pandehuri paratë të cilat i ka marr ryshfet nga kundërvajtësi i futë në çorapen e këmbës 

së tij të majtë.  

 

Më 23 shtator 2016 në ora: 15:04.28 minuta të pandehurit E.H dhe A.H, derisa kanë qenë në 

detyrë zyrtare pranojnë ryshfet nga një kundërvajtës në shumë prej 10€, të cilat para 

kundërvajtësi i hedhë në veturën zyrtare të policisë në prezencën e dy zyrtarëve të policor 

[pandehurve] dhe që të dy në mënyrë të heshtur e pranojnë këtë shumë të parave e lirojnë 

kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje, siç edhe kanë qenë të obliguar 

me ligj. Pastaj, paratë nga automjeti i merr i pandehuri E.H, dhe në fund të orarit të punës i ndajnë 

me të pandehurin A.H.  

 

Më 23 shtator 2016 në ora: 15:07 minuta dhe në ora: 11:36 minuta, 13:14 minuta, 14:11 15:33 

minuta, dy të pandehurit i ndajnë paratë në mes tyre, të cilat sipas video incizimeve shihet se i 

kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm gjatë orarit të punës, ashtu siç edhe tregojnë 

video incizimet e dt.23.09.2016. 

 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor –Mitrovica- Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri E.H, ka qenë 

në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin S.H.1, më dt.30.09.2016, në pikën e kontrollit në 

fsh.Koshtovë-Mitrovicë, me automjetin zyrtar “...”, në orarin e rregullt të punës; 16:00-00:00.  

 

Më 30.09.2016 saktësisht në ora: 17:15:30 sekonda i pandehuri E.H, shihet dhe vërtetohet se e 

ndalon një kundërvajtës të nacionalitetit serb, bisedon me të pastaj i kërkon dhe pranon para -

ryshfet nga ky kundërvajtës. I pandehuri pasi e ndalon kundërvajtësin dhe në gjuhën serbe i thotë 

“vendosi paratë në letër”, kundërvajtësi vepron sipas udhëzimeve dhe paratë i vendosë në 

dokumentet e automjetit të cilat ia jap dhe i pranon i pandehurit E.H. I pandehuri pasi i merr 

paratë e liron kundërvajtësin dhe nuk i shqipton asnjë dënim për kundërvajtje. Të njëjtën ditë 

derisa kanë qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin tjetër S.H.1, rreth orës; 21:29 minuta, të 

pandehurit i numërojnë dhe i ndajnë në mes tyre paratë të cilat i kanë marr ryshfet nga 

kundërvajtësit në komunikacion. Të njëjtin ditë derisa kanë qenë në detyrë zyrtare me të 
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pandehurin tjetër S.H.1, rreth orës; 22:04 minuta, të pandehurit i numërojnë dhe i ndajnë në mes 

tyre paratë të cilat i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në komunikacionin rrugor.  

 

I pandehuri E. H, gjatë detyrës zyrtare ka pranuar dhe marr ryshfet edhe në rastet tjera ashtu siç 

përshkruhet në aktakuzën e prokurorisë në dispozitivët; I dhe XIII, veprimet e tij pasqyrohen 

sipas video-incizimeve. Gjykata ka dhënë arsyetim të mjaftueshme në raport me veprimet tjera 

të të pandehurit E.H, në faqen; 34 këtij aktgjykimi.    

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit E.H përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit E.H ka kryer 

veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit sipas neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 

sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri E.H veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit A.H dhe S.H.1, sikurse theksohet në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin H.Sh; 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor Mitrovica – Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri H.Sh ka qenë 

në detyrë zyrtare me të pandehurin A.H më dt.04.11.2016, gjatë orarit të punës 08:00-16:00, në 

pikën e kontrollit fsh.Koshtovë – Zhabar, me automjetin zyrtar të Policisë të markës “Golf V”, 

me tabela “...”. Është vërtetuar se gjatë kësaj kohe të pandehurit kanë pranuar ryshfet nga 

kundërvajtësit në trafikun rrugor në shuma të ndryshme të parave dhe nuk kanë vepruar në pajtim 

me detyrën zyrtare duke mos zbatuar ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç edhe kanë qenë 

të obliguar.  

 

Më 4 nëntor 2016, sipas provat e siguruara me masa të fshehta të hetimit me video-incizime 

shihet dhe vërtetohet se në ora:13:02 të pandehurit A.H dhe H.Sh, pranojnë ryshfet -para nga një 

kundërvajtës. Ashtu që e ndalojnë kundërvajtësin i cili komunikon me të pandehurin A., pastaj 

kundërvajtësi i nxjerr paratë nga xhepi dhe i’a jap të pandehurit A.. Prezent ka qenë edhe i 

pandehuri H.Sh, në momentin kur kundërvajtësi i ‘u ofron para ryshfet, kur paratë ia jap të 
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pandehurit A. si dhe kur i pandehuri A. i’a kthen dokumentet kundërvajtësit dhe nuk i shqipton 

asnjë dënim për kundërvajtje.   

 

Më 4 nëntor 2016, sipas provave të siguruara me masa të fshehta të hetimit me video-incizime 

shihet se në ora:13:51:45, i pandehuri H.Sh, pranon ryshfet një shumë të parave nga një 

kundërvajtës i nacionalitetit boshnjak me adresë fsh.Rashkoviq, Sjenicë-Serbi. Ashtu që, pasi e 

ndalon kundërvajtësin dhe e paralajmëron se do të ia shqipton një dënim me gjobë, pastaj 

kundërvajtësi ofrohet afër automjet të policisë ku ishte i ulur i pandehuri H. dhe i jap parat duke 

ia vendosur kartëmonedhën prej 20€ në bllokun e tiketave që e mbante në dorë i pandehuri, pastaj 

i pandehuri në ora 13:52:20 minuta i merr këto para dhe i futë në xhepin e tij. Pasi i merr paratë, 

ia kthen kundërvajtësit dokumentet dhe nuk i shqipton asnjë dënim për kundërvajtje kështu që 

nuk vepron në pajtim me detyrën zyrtare. 

 

Të njëjtën ditë në ora 13:40, i pandehuri H.Sh, pas kontrollit me radar në komunikacion, e hapë 

derën e automjetet zyrtar të policisë dhe e hedhë brenda radarin, stop-in dhe dy bankënota në 

dinarë të cilat i ka marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor publik dhe nga 

aty pastaj i merr i pandehuri A.H.  

 

Po të njëjtën ditë në fund të orarit të punës i pandehurit H.Sh e A.H shihen se i ndajnë paratë në 

mes tyre të cilat para i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun publik.    

 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor Mitrovica – Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri H.Sh ka qenë 

në detyrë zyrtare me të pandehurin A.B.2 më dt.25.09.2016, gjatë orarit të punës 16:00-00:00, 

në pikën e kontrollit fsh.Koshtovë, me automjetin zyrtar të Policisë të markës “Golf V”, me 

tabela “...”. Është vërtetuar se gjatë kësaj kohe të pandehurit kanë pranuar ryshfet nga 

kundërvajtësit në trafikun rrugor në shuma të ndryshme të parave dhe nuk kanë vepruar në pajtim 

me detyrën zyrtare duke mos e zbatuar ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç edhe kanë qenë 

të obliguar.  

 

Bazuar në provat përmes masave të fshehta të hetimit, video-incizimet vërtetohet se më 

dt.25.09.2016 në ora:17:55:05 të pandehurit H.Sh dhe A.B.2, derisa kanë qenë detyrë zyrtare 

kanë pranuar ofertën për marrjen e ryshfetit, ashtu që e ndalojnë një kundërvajtës të 
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nacionalitetit boshnjak, i cili i ’u ofron të pandehurve para ryshfet në shumë prej 10€, derisa dy 

të pandehurit qëndronin bashkë në automjetin zyrat të policisë. Fillimisht i pandehuri H.Sh, i 

thotë kundërvajtësit “jo”, ndërsa i pandehuri A.B.2 komunikon me kolegun e tij, duke i thënë 

“mos u ngut merrja numrat”. Pastaj i pandehuri H.Sh i thotë kundërvajtësit “në rregull po të 

lëshoj këtë herë”, dhe shkon te automjeti, ku edhe i pranon paratë. Në fund e lirojnë 

kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje në këtë mënyrë veprojnë në 

kundërshtim me detyrën zyrtare. 

 

Po të njëjtën ditë në ora: 18:41, të pandehurit H.Sh e A.B.2 shihen duke i ndarë paratë të cilat i 

kanë pranuar ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun publik.    

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit H.Sh përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit H.Sh ka 

kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 

81 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri H.Sh veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit A.H dhe A.B.2, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin J.T;  

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës i përpiluara nga Drejtoria Rajonale e Policisë, 

Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor – Mitrovicë Jugu, ka vërtetuar se, i pandehuri J.T, më 

dt.29.09.2016 ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurit A.H dhe S.H.1, në orarin e 

rregullt të punës prej orës 16:00 –00:00, në pikën kontrollit fsh.Koshtovë – Mitrovicë,  me 

automjetin zyrtarë të policisë “Golf V” me targa “...”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, video, audio-

incizime si dhe transkriptet lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i pandehuri 

J.T, së bashku me dy të pandehurit tjerë në këtë rast, derisa kanë qenë në detyrë zyrtare, kanë 

pranuar para (ryshfet) shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke 
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keqpërdorur detyrën zyrtare sepse nuk kanë zbatuar ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç 

kanë qenë të obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Sipas video – incizimeve të siguruara nga masat e fshehta, vërtetohet se i pandehuri J.T më 

dt.29.09.2016 rreth orës:16:50:40 ka pranuar ryshfet një shumë të parave nga një kundërvajtës 

në trafikun rrugor. Gjatë kësaj kohe e ndalon një kundërvajtës i cili ofrohet te dera e automjetit 

të policisë, ku ishte ulur i pandehuri J., pastaj, kundërvajtësi i japë para të pandehurit të cilat i 

vendosë në ulësen e shoferit të cilat menjëherë i merr i pandehuri, pastaj ia kthen dokumentet 

kundërvajtësit dhe nuk i shqipton asnjë dënim për kundërvajtje. Në këtë mënyrë i pandehuri nuk 

ka vepruar në pajtim me detyrën zyrtare.   

 

Bazuar në provat e administruar përkatësisht sipas video – incizimeve të siguruara nga masat e 

fshehta, vërtetohet se i pandehuri J.T më dt.29.09.2016 rreth orës: 19:23:47 ka pranuar ryshfet 

një shumë të parave nga një kundërvajtës në trafikun rrugor. Ashtu që pasi e ndalon një automjet 

dhe i thotë kundërvajtësit se, dënimi për këtë kundërvajtje është 40 euro, kundërvajtësi i cili ishte 

te dritarja e djathtë e veturës së policisë dhe nga aty i japë para të pandehurit duke ia lëshuar një 

kartëmonedhë në fletoren e shënimeve të zyrtarit policor J.T, të cilën e mbante në prehër, pastaj 

i pandehuri i merr paratë dhe e liron kundërvajtësin të cilit nuk i shqipton asnjë dënim për 

kundërvajtje. Në këtë mënyrë ka vepruar në kundërshtim me detyrën zyrtare.  

 

Bazuar në provat e administruar përkatësisht sipas video–incizimet të siguruara me masa të 

fshehta të hetimit, vërtetohet se i pandehuri J.T, derisa ka qenë në detyrë zyrtare më 

dt.29.09.2016 në ora 19:31:49 minuta, ka pranuar (marr) ryshfet një shumë të parave nga një 

kundërvajtës në trafikun rrugor. Ashtu që, pasi e ndalon kundërvajtësin, shihet se i japë 

ryshfet/para të pandehurit duke ia hedhë një kartëmonedhë prej 10€ në fletoren e shënimeve që 

mbante në dorë i pandehuri. Pasi i merr paratë, në këmbim të kësaj e liron kundërvajtësin dhe 

nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje. Në këtë mënyrë i pandehuri nuk ka vepruar në 

pajtim me detyrën zyrtare.   

  

Bazuar në provat e administruar përkatësisht sipas video–incizimeve të siguruara me masa të 

fshehta të hetimit, vërtetohet se i pandehuri J.T, derisa ka qenë në detyrë zyrtare më 

dt.29.09.2016 në ora 22:51:42 minuta ka pranuar ryshfet një shumë të parave nga një 

kundërvajtës në trafikun rrugor, ashtu që derisa ishte në detyrë zyrtare i pandehuri J. hynë në 
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veturën zyrtare të policisë dhe pas tij i vjen kundërvajtësi, i cili i drejtohet të pandehurit J. me 

fjalët: “qe (10) dhjetë euro”, i ofron para ryshfet prej 10€ të pandehurit J., ai i pranon paratë dhe 

pastaj i’a kthen dokumentet kundërvajtësit dhe nuk i shqipton asnjë dënim për kundërvajtje. Në 

këtë mënyrë i pandehuri nuk ka vepruar në pajtim me detyrën zyrtare.   

 

Të njëjtën ditë në ora: 23:07:37, sipas video-incizimeve vërtetohet fakti se të pandehurit A.H, 

J.T dhe S.H.1, derisa kanë qenë në detyrë zyrtare në pikë kontrollin fshatin Koshtovë, pranojnë 

para në shumë prej 20 euro nga një person me emrin I. (që me besueshmëri të lartë është personi 

I.J nga fsh.Koshtovë-Mitrovicë). Këto para i kanë pranuar në formë të ryshfetit nga ky 

kundërvajtës, i cili në kohën e lartcekur ndalon afër automjetit të policisë dhe ju thotë “qe merne 

qet nizetshe”, që paraprakisht të pandehurit bisedonin lidhur me personin I. si dhe shumën e 

parave që prisnin t’ua japë ai. 

 

Të njëjtën ditë në ora: 17:57, 19:31, 22:37 dhe 22:51 sipas video- incizimeve shihen të pandehurit 

S.H.1, J.T dhe A.H, duke i ndarë në mes tyre në mënyrë të barabartë paratë që kishin marr ryshfet 

nga kundërvajtësit e ndryshëm ashtu siç edhe shihet nga incizimet me video dhe audio të datës 

29.09.2016. 

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehurit J.T përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehuri J.T ka kryer 

veprën penale; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 sipas Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës.  

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri J.T veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit A.H dhe S.H.1, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin N.H; 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës i hartuar nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor –Mitrovicë Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri N.H ka qenë në 

detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin B.S, më dt.12.10.2016, në orarin e rregullt të punës 
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ora: 16:00 – 00:00, në pikën e kontrollit në fshatin  Stanovcë-Vushtrri në automjetin zyrtarë të 

policisë “Shkoda” me targa “Police - ...”.  

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit, video, audio-

incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri N.H derisa ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin B.S, kanë pranuar 

para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur 

detyrën zyrtare sepse nuk kanë zbatuar ligjin për rregullat në trafik rrugor, siç kanë qenë të 

obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Më 12 tetor 2016, gjatë kohës sa ishin në detyrë zyrtare i pandehuri B.S e ndalon një kundërvajtës 

dhe e paralajmëron se do ta dënoj për kundërvajtje. Gjatë bisedës kundërvajtësi iu ofron para 

ryshfet në këmbim të lirimit të tij, e që i pandehuri B. e fton kolegun e tij, të pandehurin N.H 

edhe i thotë “N. a me ja shkrua a jo”, pastaj dy të pandehurit pajtohen dhe pranojnë ofertën për 

marrjen e ryshfetit. Kundërvajtësi shihet që ju japë para/ryshfet të pandehurve, ashtu që në pjesën 

e plastikës në anën e djathtë të derës së automjetit zyrtar të policisë ua hedhë një bankënotë prej 

10€, të cilën e merr i pandehuri B. dhe i’a tregon të pandehurit N.H. Të njëjtën ditë, gjatë orarit 

të rregullt të detyrës zyrtare shihen të pandehurit duke i ndarë paratë në mes tyre, të cilat i kanë 

marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në komunikacion rrugor, gjatë orarit të rregullt punës 

siç edhe shihet sipas video-incizimeve të dt.12.10.2016.   

 

Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës i hartuar nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia 

Rajonale e Komunikacionit Rrugor –Mitrovicë Jugu, vërtetohet se i pandehuri N.H ka qenë në 

detyrë zyrtare si zyrtarë policor së bashku me të pandehurin B.S, në orarin e rregullt të punës më 

dt.02.11.2016 nga ora: 08:00-16:00 në pikë kontrollin – Zhabar – Mitrovicë, me automjetin 

zyrtarë  të policisë “GOLF V”, me tabela regjistrimi “...”. 

 

Sipas video – incizimeve shihet se i pandehuri N.H deri sa ishte në detyrë zyrtare, në cilësinë e 

zyrtarit policor më dt.02.11.2016 në ora:12:35:05 ka pranuar (marr) para-ryshfet nga një 

kundërvajtës. Në atë mënyrë që e ndalon një kundërvajtës, pastaj hynë në automjetin zyrtar të 

policisë dhe në dorën e majtë mbanë një dokument mbi nënshkrimin Sig –kos (dokumentet e 

palës/kundërvajtësit), dhe nga ky dokument e nxjerr një bankënotë në vlerë prej 20€ dhe e futë 

në xhepin e xhaketës që mbante të veshur. Në fund e liron kundërvajtësin dhe nuk i shqipton 

asnjë dënim për kundërvajtje dhe në këtë mënyrë nuk vepron në pajtim me detyrat zyrtare.  
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Të njëjtën ditë, në ora 12:44 minuta shihet se të pandehurit N.H dhe B.S, i ndajnë paratë që kanë 

marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm, siç edhe shihet nga video –audio incizime të 

dt.02.11.2016.  

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehuri N.H përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehuri N.H ka kryer 

veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 sipas 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri N.H veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurin B.S, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin R.H; 

Bazuar në orarin ditor të punës nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale e 

Komunikacionit Rrugor Mitrovicë– Jugu, Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri R.H ka qenë në 

detyrë zyrtare më dt.15.10.2016, në orarin e rregullt të punës 08:00–16:00 së bashku me të 

pandehurin S.H.1, në pikën e kontrollit, Skenderaj - Runik me automjetin zyrtar të policisë, 

“Shkoda” me targa regjistrimi “...”.  

 

Bazuar në provat e siguruara përmes masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit me video, audio-

incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri R.H derisa ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin S.S, kanë pranuar 

para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur 

detyrën zyrtare sepse nuk kanë zbatuar ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç kanë qenë të 

obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Sipas video-incizimeve rrjedh se i pandehuri R.H, ka pranuar (marr) para-ryshfet nga një 

kundërvajtës. Të njëjtën ditë i pandehuri në ora; 11:33 minuta e ndalon një kundërvajtës të 

nacionalitetit boshnjak, i’a kërkon dokumentet e automjetit, pastaj kundërvajtësi ofrohet te 

automjeti zyrtar i policisë dhe i thotë të pandehurit “mos shkruaj, pashë Zoti, qe i kam 10 euro 
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po t’i japi me pijë kafe”, pastaj kundërvajtësi të pandehurit i japë para të imta - metalta të cilat i 

vendosë te ulësja në automjetin e policisë, dhe në ora; 11:34:51 minuta i pandehuri i merr paratë 

dhe i futë në xhepin e pantallonave të tij. Në fund e liron kundërvajtësin dhe nuk i shqipton asnjë 

dënim për kundërvajtje. Në këtë mënyrë i pandehuri/të pandehurit nuk veprojnë në pajtim me 

detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë në ora: 12:15 minuta i pandehuri S.H.1 e ndalon një automjet (kamion) që e 

drejtonte një kundërvajtës i nacionalitetit serb, i cili dy të pandehurve i’u ofron para/ryshfet dhe 

pastaj paratë i pranon i pandehuri S.1, i cili hynë në automjetin e policisë dhe paratë që i kishte 

marr nga kundërvajtësi i futë në kuletën e tij. Në fund e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i 

shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje. Të njëjtën ditë në ora 14:04 minuta, të pandehurit R.H 

dhe S.H.1, së bashku pranojnë para ryshfet nga një kundërvajtës serb, të cilin pasi e ndalojnë, ai 

iu japë para të pandehurve, ashtu që paratë i vendosë në mes të dokumenteve të automjetit e të 

cilat i merr i pandehuri S.1, dhe gjatë kësaj kohe prezent ka qenë edhe i pandehuri R.H. Pastaj të 

pandehurit e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje. Në këtë 

mënyrë nuk veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare. Ndërsa pas përfundimit të orarit të punës të 

pandehurit i ndajnë në mes tyre paratë që i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në 

trafikun publik rrugor.  

 

Bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale e 

Komunikacionit Rrugor Mitrovicë– Jugu, Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri R.H më 

dt.01.10.2016, në orarin e rregullt të punës prej orës 16:00-00:00 ka qenë në detyrë zyrtare me 

të pandehurin S.S, në Njësinë patrulluese në Mitrovicë, me automjetin zyrtar të policisë “Golf 

V” me tabela të regjistrimit “...”.  

 

Sipas video-incizime shihet se i pandehuri S.S numëronte disa parë, pastaj i ndajnë në mënyrë të 

barabartë me të pandehurin R.Hn, të cilat para i kanë pranuar ryshfet nga kundërvajtësit e 

ndryshëm në komunikacionin rrugorë gjatë kohës sa ishin në punë dhe detyrë zyrtare. Në këtë 

mënyrë të pandehurit nuk veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare. 

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehuri R.H përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  
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Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit R.Hn ka 

kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 

81 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri R.H veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit S.S dhe S.H.1, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin S.H.2; 

Duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale e 

Komunikacionit Rrugor – Mitrovicë Jugu, Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.H.2  ka qenë në 

detyrë zyrtare me të pandehurin A.H më dt.24.09.2016, gjatë orarit të punës 08:00-16:00. Në 

pikë kontrollin në Mitrovicë - Jugu, me automjetin zyrtar i markës “Golf V” me tabela të 

regjistrimit “POLICE-130-04”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit me video, 

audio-incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri S.H.2 derisa ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin A.H, kanë pranuar 

para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur 

detyrën zyrtare sepse nuk kanë zbatuar ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç kanë qenë të 

obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Sipas video dhe audio-incizimeve shihet se me dt.24.09.2016 ora: 08:07:30 minuta i pandehuri 

S.H.2 ka pranuar para/ryshfet nga një kundërvajtës. Në detyrë zyrtare e ndalon një kundërvajtës 

dhe i kërkon ryshfet duke i sygjeruar ku t’i hedhë paratë. Pastaj kundërvajtësi i hedhë paratë në 

automjetin zyrtar të policisë e të cilat i merr i pandehuri dhe i vendosë në xhepin e pantallonave 

të tij. Pas i pranon paratë nga kundërvajtësi e liron të njëjtin dhe nuk i shqipton asnjë dënim për 

kundërvajtje. Në këtë mënyrë nuk vepron në pajtim me detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë në ora:10:13:05 minuta sipas incizimeve shihet se i pandehuri S.H.2, pasi hynë 

në automjetin zyrtar të policisë mbanë në dorë një kartëmonedhë prej 20€ të cilat i ka marr ryshfet 

nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor. Në fund pasi i ekspozon paratë i vendosë në 

kuletën e tij.   
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Të njëjtën ditë, rreth orës:11:09 minuta i pandehuri S.H.2 derisa ka qenë në detyrë zyrtare me të 

pandehurin A.H, e ndalojnë një kundërvajtës nga fshati Koshtovë- Komuna e Mitrovicës, i cili 

drejtonte një kamion me ngarkesë. Drejtuesi (kundërvajtësi) nuk posedonte patentën shofer e as 

regjistrim të kamionit. Kundërvajtësi bisedon në telefon me një person, ku i ‘u thotë zyrtarëve 

policore, “Xh. po thotë mos më shkruani”. Pastaj të pandehurit, S.H.2 dhe A.H e lirojnë 

kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë dënimin për kundërvajtje edhe pse kundërvajtësi nuk 

posedonte, regjistrim, patentë shofer dhe doganim të automjetit. Në këtë mënyrë të pandehurit 

nuk veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë në ora:12:15 i pandehuri S.H.2 e ndalon një automjet (kamion) që e drejtonte një 

kundërvajtës i nacionalitetit serb, i cili dy të pandehurve i’u ofron para/ryshfet dhe pastaj paratë 

i pranon i pandehuri S.2, i cili hynë në automjetin e policisë dhe paratë që i kishte marr nga 

kundërvajtësi i futë në kuletën e tij. Në fund e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë 

dënim për kundërvajtje.  

 

Të njëjtën ditë, rreth orës:12:47 minuta, sipas video-incizimeve vërtetohet se të pandehurit e 

ndalojnë një kundërvajtës të nacionalitet boshnjak nga Novi Pazari, kundërvajtësin i ‘u ofron 

ryshfet (para) në shumë prej 10€, pastaj i pandehuri S.H.2 i thotë kundërvajtësit, “pyete 

shefin”[të pandehurin A.H], i cili pajtohet për t’i pranuar parat nga kundërvajtësi. Pastaj, 

kundërvajtësi ofrohet te automjetit i policisë dhe në ora 12:47 minuta i jap paratë të pandehurit 

S.H.2. Pas kësaj e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim. Në këtë mënyrë nuk 

veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë në ora:12:52:58 sekonda, i pandehuri S.H.2 ka pranuar para/ryshfet nga një 

kundërvajtës, i cili sipas sygjerimeve të të pandehurit, paratë i hedhë në pjesën e brendshme të 

derës të automjetit të policisë. Pastaj e liron kundërvajtësin nuk i shqipton asnjë dënim siç është 

i obliguar me ligj. Ndërsa në ora:12:58 minuta, shihet i pandehuri duke i marr paratë nga pjesa e 

brendshme e derës së automjetit të policisë, të cilat ia kishte dhënë ryshfet kundërvajtësi dhe 

pastaj i futë në xhepin e tij.  

 

Të njëjtën ditë, rreth orës:12:57.42 minuta, sipas video-incizimeve shihet se i pandehuri S.H.2 

ofrohet te vetura e policisë dhe nga çorapet e këmbës së majtë nxjerr dhe numëron disa bankënota 
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prej 5 euro, pastaj i vendosë prapë në çorape. Të cilat para i ka pranuar ryshfet nga kundërvajtësit 

në trafikun rrugor, dhe nuk ka vepruar pajtim me detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë rreth orës 13:50, sipas video-incizimeve vërtetohet se të pandehurit e lartcekur e 

ndalojnë një kundërvajtës të nacionalitet boshnjak nga Tutini, të cilin pasi e ndalojnë i ‘u ofron 

(para) ryshfet dy të pandehurve në shumë prej 20€, të cilët e pranojnë ofertë nga kundërvajtësi 

për përfitim, pastaj e lirojnë atë si dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje. Në fund të 

orarit të punës shihen se të pandehurit S.H.2 dhe A.H, duke i ndarë në mes tyre paratë që i kanë 

pranuar si ryshfet nga kundërvajtësit në trafik, siç shihet nga video-incizimet e datës 24.09.2016. 

 

Më 29 shtator 2016, i pandehuri S.H.2, vërtetohet se ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin 

A.H dhe J.T në orarin e punës prej orës: 16:00-00:00 në pikë kontrollin – magjistralja Mitrovicë-

Koshtovë me automjetin zyrtar “Golf V “ me tabela të regjistrimit “Police-130-04”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit me video, 

audio-incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri S.H.2 derisa ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin A.H dhe J.T, kanë 

pranuar para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke 

keqpërdorur detyrën zyrtare sepse nuk kanë zbatuar ligjin për rregullat në trafik rrugor, siç kanë 

qenë të obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Të njëjtën ditë në ora: 23:07:37, sipas video-incizimeve vërtetohet fakti se pandehurit A.H, J. 

Trjkoviq dhe S.H.2, derisa kanë qenë detyre zyrtare në pikën e kontrollit në fshatin Koshtovë, 

kanë pranuar para në shumë prej 20 euro nga një person me emrin I. (që me besueshmëri të lartë 

është personi I.J nga fsh.Koshtovë-Mitrovicë). Këto para i kanë pranuar në formë të ryshfetit nga 

ky kundërvajtës, i cili në kohën e lartcekur ndalon afër automjetit të policisë dhe ju thotë “qe 

merne qet nizetshe”, që paraprakisht të pandehurit bisedonin lidhur me personin me emrin I. si 

dhe shumën e parave që prisnin t’ua japë ai. 

 

Të njëjtën ditë në ora: 17:57, 19:31, 22:37 dhe 22:51 sipas video- incizimeve shihen të pandehurit 

S.H.2, J. Trakoviq dhe A.H duke i ndarë në mes tyre në mënyrë të barabartë paratë që kishin 

marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm ashtu siç edhe shihet nga incizimet me video dhe 

audio të dt.29.09.2016. 
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Më 15 tetor 2016, i pandehuri S.H.2, vërtetohet se ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin 

R.H, në orarin e rregullt të punës prej orës 08:00-16:00 në pikë kontrollin – Mitrovicë, me 

automjetin zyrtar të policisë me targa “Police-130-04”.  

 

Të njëjtën ditë në ora 14:04 minuta, të pandehurit R.H dhe S.H.2, së bashku pranojnë para- 

ryshfet nga një kundërvajtës serb, të cilin pasi e ndalojnë i’u japë para të pandehurve, në atë 

mënyrë që paratë i vendosë në mes të dokumenteve të automjetit e të cilat i merr i pandehuri S.2, 

dhe gjatë kësaj kohe prezent ka qenë edhe i pandehuri R.H. Të pandehurit pasi i pranojnë paratë 

e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje. Në këtë mënyrë nuk 

veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare. 

 

Më 18 tetor 2016, sipas video-incizimet vërtetohet se i pandehuri S.H.2 ka qenë në detyrë zyrtare 

me të pandehurin S.H.2 në orarin e rregullt të punës prej orës: 16:00-00:00 në pikën e kontrollit 

në magjistralen Mitrovicë – Gracë në fsh.Stanovcë me automjetin zyrtar policisë “Police-...”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit me video, 

audio-incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri S.H.2 derisa ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin S.H.2, kanë pranuar 

para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur 

detyrën zyrtare sepse nuk kanë zbatuar ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç kanë qenë të 

obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Sipas video-incizimeve shihet se i pandehuri S.H.2 e ndalon një kundërvajtës i tregon për 

dënimin sa mund të jetë sipas ligjit, kundërvajtësi e lutë të pandehurin të mos i shqiptoj ndonjë 

dënim, atëherë i pandehuri S. me gjeste i tregon kundërvajtësit se ku t’i hedhë paratë, pastaj sipas 

kërkesës se të pandehurit kundërvajtësi i hedhë paratë në pjesën e brendshme plastike të 

automjetit zyrtar të policisë, ku gjatë gjithë kësaj kohë prezent afër automjetit shihet se ka qenë 

edhe i pandehuri S.H.2. Pastaj, kundërvajtësit i’a kthejnë dokumentet e lirojnë dhe nuk i 

shqiptojnë asnjë dënim për kundërvajtje. Në fund të orarit të punës shihen të pandehurit duke i 

ndarë paratë në mënyrë të barabartë, të cilat i kanë marr ryshfet gjatë orarit të punës.  
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Gjykata gjen se në veprimet e të pandehuri S.H.2 përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit S.H.1 ka 

kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 

81 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.H.2 veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit A.H, J.T, R.H dhe S.H.1, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin S.H.1; 

Duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale e 

Komunikacionit Rrugor – Mitrovicë Jugu, Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.H.1 ka qenë në 

detyrë zyrtare me të pandehurin E.H më dt.30.09.2016, në orarin e rregullt të punës prej 

orës:16:00-00:00, në pikën kontrollit në fsh.Koshtovë në magjistralen, Mitrovicën - Jugu, me 

automjet zyrtar të policisë “Police-130-04”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes të masave të fshehta të hetimit dhe vëzhgimit me video, 

audio-incizime si dhe transkripteve lidhur me ekzekutimin e masave të fshehta, vërtetohet se i 

pandehuri S.H.1 derisa ka qenë në detyrë zyrtare së bashku me të pandehurin E.H, kanë pranuar 

para (ryshfet) në shuma të ndryshme nga kundërvajtësit në trafikun rrugor, duke keqpërdorur 

detyrën zyrtare, sepse nuk kanë zbatuar ligjin për rregullat në trafikun rrugor, siç kanë qenë të 

obliguar në bazë të detyrës zyrtare dhe ligjit në fuqi. 

 

Sipas video-incizimeve shihet se më 30 shtator 2016 në ora: 19:22 minuta i pandehuri S.H.1, ka 

pranuar para –ryshfet nga një kundërvajtës, ashtu që i pandehuri kërkon para dhe me shenjën 

STOP që e mbante në dorë e udhëzon kundërvajtësin se ku t’i hedhë paratë. Pastaj kundërvajtësi 

i hedhë paratë në pjesën e brendshme të plastikës në derën e majtë të automjetit zyrtarë të 

policisë, nga ku shihet se i pandehuri i merr paratë. Të njëjtën ditë në ora:21:59:13, 22:01:05 dhe 

22:02:25, sipas video-incizimeve shihen se të pandehurit S.H.1 dhe E.H duke numëruar dhe 

ndarë në mes tyre paratë të cilat i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit në trafik, ashtu siç 

vërtetohet sipas video-incizimeve të dt.30.09.2016. 

Duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale e 

Komunikacionit Rrugor – Mitrovicë Jugu, Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.H.1, më 10 tetor 
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2016, ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin S.S, në orarin e punës prej orës: 16:00-00:00, 

me veturën zyrtare të policisë “Golf V” me targa të regjistrimit “...”. 

 

Nga provat e siguruara përmes masave të fshehta, incizimet me video-audio shihet se me 

dt.10.10.2016 në ora:19:11:29, i pandehuri S.H.1 e ndalon një automjet me kundërvajtës të 

nacionalitetit boshnjak i cili i ofron para ryshfet të pandehurit. Ashtu që gjatë bisedës, 

kundërvajtësi i thotë të pandehurit “vetëm njëmijë (1000) dinarë i kam”, dhe shihet se i 

pandehuri pranon ofertën për ryshfet (nuk e refuzon). Të njëjtën ditë në ora: 18:37:00, shihen të 

pandehurit e lartcekur duke i ndarë në mes tyre paratë që i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit 

në trafik. Të njëjtën ditë në ora:19:12:38, 19:15:43, 19:16:11, 19:28:20 dhe 23:07, në video-

incizime shihen të pandehurit S.H.1 dhe S.S, duke i numëruar dhe duke i ndarë në mes tyre paratë 

që i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor derisa kanë qenë detyrë 

zyrtare. 

 

Më 18 tetor 2016, i pandehuri S.H.1 vërtetohet se ka qenë detyrë zyrtare në cilësinë e zyrtarit 

policor së bashku me të pandehurin S.H.1, me veturë zyrtare të policisë “Shkoda” me targa “...”, 

në pikë kontrollin Mitrovicë-Gracë në fsh.Stanovc. Gjatë orarit të rregullt të punës prej orës 

16:00-00:00, vërtetohet se të pandehurit kanë pranuar para ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm 

në trafikun rrugor duke keqpërdor detyrën zyrtare.  

 

Sipas video-incizimeve shihet se të njëjtën ditë rreth orës 14:47 minuta, i pandehuri S.H.1 e 

ndalon një kundërvajtës dhe i tregon për dënimin sa mund të jetë sipas ligjit, kundërvajtësi e lutë 

të pandehurin të mos i shqiptoj ndonjë dënim, atëherë i pandehuri S. i kërkon para /ryshfet dhe 

me gjeste i tregon kundërvajtësit se ku t’i hedhë paratë, pastaj sipas kërkesës se të pandehurit 

kundërvajtësi i hedhë paratë në pjesën e brendshme të plastikës në automjetit zyrtar të policisë, 

dhe gjatë gjithë kësaj kohe prezent afër automjetit shihet se ka qenë edhe i pandehuri S.H.1. 

Pastaj, kundërvajtësit i’a kthejnë dokumentet lirojnë dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për 

kundërvajtje. Në fund të orarit të punës shihen të pandehurit duke i ndarë paratë në mes tyre në 

pjesë të barabarta.  

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehuri S.H.1 përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  
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Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit S.H.1 ka 

kryer veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 

81 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.H.1 veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit S.S, E.H dhe S.H.1, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin Z.Sh; 

Gjykata, duke u bazuar në orarin ditor të punës nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale 

e Komunikacionit Rrugor Mitrovicë-Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri Z.Sh, ka qenë në detyrë 

zyrtare më dt.14.10.2016, në orarin e rregullt të punës prej orës: 16:00 – 00:00, së bashku me të 

pandehurin A.H, në pikë kontrollin fsh.Grack-Vushtrri, me automjetin  zyrtarë të policisë me 

targa “ POLICE-...”. 

 

Bazuar në provat e siguruara përmes masave të fshehta të hetimit me video- incizimeve të 

dt.14.10.2016, shihet se i pandehuri Z.Sh, derisa ka qenë në detyrë zyrtare ka pranuar para ryshfet 

nga disa kundërvajtës, në këtë mënyrë ka keqpërdorur detyrën zyrtare. Të njëjtën ditë në ora: 

20:07:30 i pandehurin Z.Sh së bashku me të pandehurin A.H, pranojnë para – ryshfet në shumë 

prej 20€, nga një kundërvajtës me emrin G.Gj nga fsh.Crepul - Komuna Zubin Potok, i cili ka 

kryer kundërvajtje, pastaj e lirojnë kundërvajtësin dhe nuk i shqiptojnë asnjë dënim për 

kundërvajtje dhe në këtë mënyrë të pandehurit nuk veprojnë në përputhje me detyrën zyrtare.  

 

Të njëjtën ditë në ora: 20:23:44 nga video-incizimet shihet se i pandehuri Z.Sh, nga një 

kundërvajtës me emrin S.D, pranon para një kartëmonedhë prej 10€, ku kundërvajtësi i thotë 

“Hajt, diçka po ju lë për kafe, urdhëro për kafe”, ndërsa i pandehuri Z.Sh pas kësaj e liron 

kundërvajtësin dhe nuk i shqipton ndonjë dënim për kundërvajtje. Të njëjtën ditë, derisa i 

pandehuri Z.Sh ishte në detyrë zyrtare, nga video-incizimet shihet se pranon para nga një 

kundërvajtës, në atë mënyrë që në ora: 22:20:37, afër veturës së policisë ku qëndronte i 

pandehuri, ishte ofruar një kundërvajtës, pastaj i pandehuri e njofton me dënimet që parasheh 

ligji. Pastaj shihet se, kundërvajtësi i’a jap në dorë të pandehurit Z.Sh një bankënotë, e ky ia 

kthen dokumentet këtij kundërvajtësi dhe nuk i shqipton asnjë dënim për kundërvajtje siç 

parasheh ligjin në këto raste. 
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Gjykata gjen se në veprimet e të pandehuri Z.Sh, përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit Z.Sh ka 

kryer veprën penale; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 sipas Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri Z.Sh veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit A.H, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

 

 

- Faktet e vërtetuara në raport me të pandehurin S.S;  

Duke u bazuar në orarin ditor të punës – nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale e 

Komunikacionit Rrugor – Mitrovicë Jugu, Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.S, më 10 tetor 

2016, ka qenë në detyrë zyrtare me të pandehurin S.H.1, në orarin e punës prej orës: 16:00-00:00, 

me veturën zyrtare të policisë “Golf V” me targa “...”. 

 

Nga provat e siguruara përmes masave të fshehta, incizimet me video-audio shihet se më 

dt.10.10.2016 në ora:19:11:29, i pandehuri S.H.1 e ndalon një automjet me kundërvajtës të 

nacionalitetit boshnjak i cili i ofron para ryshfet të pandehurit. Ashtu që gjatë bisedës, 

kundërvajtësi i thotë të pandehurit “vetëm njëmijë (1000) dinarë i kam”, dhe shihet se i 

pandehuri pranon ofertën për ryshfet (nuk e refuzon), ku prezent ka qenë edhe i pandehuri S.S. 

Të njëjtën ditë në ora 19:13 minuta shihet se i pandehuri S., pasi i ka ndaluar disa kundërvajtës 

hynë në automjetin e policisë dhe në dorë mbanë disa para të cilat i numëron dhe i vendosë në 

kuletën e tij, të cilat i ka marr ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafik.  

Të njëjtën ditë në ora 19:28.28 minuta shihet se i pandehuri S., pasi i ka ndaluar disa kundërvajtës 

hynë në automjetin e policisë dhe në dorë mbanë radarin dhe paratë [një bankënotë] të cilat ia 

tregon të pandehurit S.H.1, paratë të cilat i ka marr ryshfet nga një kundërvajtës, të cilin e kishte 

ndaluar afër automjetit të policisë.  

 

Të njëjtën ditë në ora: 18:37, 19:15:43, 19:16:11, 19:28:20 dhe 23:07, në video-incizime shihen 

të pandehurit S.H.1 dhe S.S, duke i numëruar dhe duke i ndarë në mes tyre paratë që i kanë marr 

ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në trafikun rrugor derisa kanë qenë në detyrë zyrtare. 
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Gjykata duke u bazuar në orarin ditor të punës nga Drejtoria Rajonale e Policisë, Njësia Rajonale 

e Komunikacionit Rrugor Mitrovicë-Jugu, ka vërtetuar se i pandehuri S.S, ka qenë në detyrë 

zyrtare më dt.1.10.2016, në orarin e rregulltë të punës prej orës: 16:00–00:00, së bashku me të 

pandehurin R.H, në pikën e kontrollit fsh.Grack-Vushtrri, me automjetin zyrtarë të policisë me 

targa “ ...”. 

 

Sipas video-incizime shihet se i pandehuri S.S numëronte disa parë, pastaj i ndanë në mënyrë të 

barabartë me të pandehurin R.Hn, të cilat para i kanë pranuar ryshfet nga kundërvajtësit e 

ndryshëm në komunikacionin rrugor gjatë kohës sa kanë qenë në detyrë zyrtare. Në këtë mënyrë 

të pandehurit nuk veprojnë në pajtim me detyrën zyrtare. 

 

Gjykata gjen se në veprimet e të pandehuri S.S përmbushen të gjitha elementet e veprës penale 

për të cilën akuzohet sipas akuzës.  

 

Gjykata përmes provave të ligjshme, përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se i pandehurit S.S ka kryer 

veprën penale në vazhdim; Marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 dhe 81 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata ka vërtetuar se i pandehuri S.S veprën penale e ka kryer në bashkëkryerje me të 

pandehurit R.H dhe S.H.1, sikurse ceket në dispozitivet e aktakuzës dhe aktgjykimit.  

Gjykata faktet e cekura si më lart në raport me të gjithë të pandehurit i ka vërtetuar përmes 

provave që janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, siç janë; materialet dhe regjistrimet me 

video dhe audio- incizime, transkriptet e siguruara përmes masave të fshehta teknike të hetimit 

dhe vëzhgimit, oraret ditore të punës, listat patrulluese si dhe evidenca e aktiviteteve patrulluese 

në sektor si dhe pjesërisht nga dëshmitë e dëshmitarëve. 

 

Gjykata përtej çdo dyshimi ka vërtetuar se të pandehurit së bashku apo në bashkëkryerje e kanë 

kryer veprën penale, duke marr pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo duke kontribuar në kryerjen 

e saj. Kjo vërtetohet përmes provave që janë administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor të cilat 

tregojnë se, të pandehurit bashkë kanë qenë në detyrë zyrtare derisa kundërvajtësit u kanë ofruar 

para ryshfet, kanë qenë prezent kur kolegët e tyre kanë pranuar para ryshfet e në shumë raste të 

pandehurit së bashku kanë marr para ryshfet nga kundërvajtësit e të cilët edhe i kanë liruar të 

njëjtit, në këmbim të parave që kanë marrë ryshfetit nga ta. Për më tepër, të pandehurit në të 
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gjitha rastet shihet se i kanë ndarë në mes tyre paratë që i kanë marr ryshfet nga kundërvajtësit 

derisa kanë qenë në detyrës zyrtare.  

- Lidhur me pretendimet e mbrojtësve se provat e siguruara me masa të fshehtë janë marr 

në kundërshtim me dispozitat e KPP-së, në këtë drejtim, Gjykata gjen se këto pretendime 

janë të pabazuara, për arsyet se në vijim; 

 

Së pari, provat kryesore në këtë rast janë video dhe audio-incizimet e siguruara përmes masave 

të fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit.  Këto prova janë siguruar në përputhje të plotë me 

nenin 84 par.1 dhe 2, lidhur me nenin 88 par.1 e 3 e lidhur me nenin 91 par.2 nën par 2. 1 dhe 2. 

2 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.  

 

Gjykata rikujton se masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit mund të urdhërohen nga 

gjyqtari i procedurës paraprake, apo prokurori i Shtetit, para fillimit të procedurës penale në 

pajtim me nenin 84 të KPP-ës, apo pas fillimit të procedurës penale, kjo lejohet sipas nenit 86 të 

KPP-ës.  

   

 Neni 84, Kodi i Procedurës Penal; 

 Masat e marra para fillimit të procedurës penale  

1.  Nëse prokurori i shtetit ka dyshim të bazuar se është kryer vepër penale nga neni 90 të këtij 

Kodi, po kryhet apo së shpejti do të kryhet, prokurori i shtetit mund të autorizojë apo të kërkojë 

nga gjyqtari i procedurës paraprake që të autorizojë masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit 

dhe hetimit në pajtim me nenet 86-100 të këtij Kodi.  

2.   Për autorizimin e masave të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit nga paragrafi 1, 

prokurori i shtetit ose gjyqtari i procedurës paraprake nuk është e domosdoshme të ketë dyshim 

të arsyeshëm për identitetin e të dyshuarit apo të dyshuarve të cilët kanë kryer, janë duke kryer 

ose së shpejti do të kryejnë vepër penale.  

3. Nëse autorizimi për masa të fshehta dhe teknike të hetimit dhe vëzhgimit bazohet, tërësisht 

apo pjesërisht, mbi dyshimin e bazuar të siguruar përmes informatave të dhëna nga 

informatorët, dëshmitari apo dëshmitari bashkëpunues, prokurori i shtetit mund të marrë në 

pyetje atë informator, dëshmitar apo dëshmitar bashkëpunues.  

4.  Procedura penale nuk kërkohet që të jetë filluar për autorizimin nga prokurori i shtetit apo 

gjyqtari i procedurës paraprake të masave të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit 
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nga paragrafi 1; sidoqoftë, procedura penale fillohet posa prokurori i shtetit të ketë dyshim të 

arsyeshëm për identitetin e të dyshuarit apo dyshuarve që kanë kryer vepër penale. 

 

Se provat  e tilla janë marr në mënyrë të ligjshme dhe duke respektuar dispozitat e këtij Kodi, 

dëshmohet përmes faktit se, Gjykata Themelore në Mitrovicë, sipas urdhrit UGJK.nr.41/2016 

dt.20.09.2016, ka urdhëruar masat e fshehta, fotografimi i fshehtë ose vëzhgimi me video në 

vende publike në tri automjet zyrtare të policisë me targa: ..., 130-04... dhe .... Përveç kësaj, ka 

urdhëruar edhe masat e fshehta, monitorimi i fshehtë i bisedave në automjetet e lartcekura. 

Urdhri ka qenë i vlefshëm 60 ditë, llogaritur nga dita e lëshimit përkatësisht nga dt.20.09.2016 e 

deri me dt.20.11.2016.  

 

Gjykata gjen se të dhënat apo incizimet me video-audio në cilësi të provave janë siguruar me 

masa të fshehta janë marr brenda periudhës kohore, derisa urdhri për masat e fshehta ka qenë në 

fuqi. Kjo vërtetohet në bazë të video- incizimeve të cilat i ka prezantuar si provë prokuroria në 

këtë rast. Të gjitha këto incizime mbajnë datat dhe mbulojnë periudhën kohore prej; 23.09.2016 

- 04.11.2016. Përveç kësaj, për të gjithë të pandehurit në këtë rast, akuza e prokurorisë i referohet 

periudhës kohore ndërmjet datave; 23.09.2016 dhe 04.11.2016. Provat e propozuar në këtë akuzë 

i referohen kësaj periudhe kohore.  

 

Gjykata gjen se masat e fshehta janë urdhëruar para fillimit të procedurës penale në përputhje 

me nenin 84 par .1 dhe. 2 e lidhur me nenin 86 par .1 të KPP-së.  Ngase në atë kohë nuk dihej 

identiteti i saktë i të pandehurve. Kishte dyshime se disa zyrtar policor janë të përfshirë në afera 

korruptive apo se po merrnin para në formë ryshfeti, por që nuk dihej me saktësi identiteti i tyre. 

Dispozita e nenit 84 par.1 dhe 2 të KPP-së, lejon që masat e fshehta të urdhërohen para fillimit 

të procedurës penale pikërisht në këto situata.   

 

Gjykata ka vërtetuara se urdhri për masa të fshehta me numër; UGJK.nr.41/2016 i dt.20.09.2016 

është lëshuar në përputhje të plotë me nenin 84 dhe 100 të KPP-ës. Ky urdhër, përmban të dhënat 

siç kërkohen me nenin 92 të KPP-ës. Në urdhër përcaktohej lloji i masave të fshehta të 

urdhëruara, kohën e fillimit dhe zbatimit të urdhrit, kufizimet e zbatimit të urdhrit, personin 

përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e urdhrit e që në këtë rast ishte caktuar zyrtari hetues 

nga Inspektorati Policor i Kosovës (IPK), që sipas ligjit në fuqi ky institucion ka kompetencë të 

ndërmarr veprime hetimore ndaj zyrtarëve policor. Përveç kësaj, ishin përshkruar edhe gjasat 
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reale, ishin përcaktuar vendi dhe sendi ku do të zbatoheshin masat e fshehta, masat e fshehta 

ishin lëshuar për veprat penale që përcaktohen në nenin 90 par 1. 3 pika 1. 3 . 19 të KPP-ës. Nga 

të gjitha këto arsye gjykata arrin në përfundim se urdhri i lartcekur i gjyqtarit të procedurës 

paraprake, pranë kësaj gjykate për masa të fshehta është i ligjshëm dhe se janë respektuar në 

tërësi dispozitat e KPP, që rregullojnë çështjen e lëshimit të masave të fshehta. Nga këto arsye 

pretendimet e mbrojtësve nuk gjejnë mbështetje, sepse nuk ka bazë ligjore që provat  e tilla të 

deklarohen të papranueshme. 

 

Për më tepër shihe nenin 92 të KPP-së:  

Urdhrat për masat e fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit  

1. Urdhri për ndonjë masë të caktuar nga ky kapitull i cili nuk duhet ta kalojë periudhën prej 

gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e lëshimit të këtij urdhri i cili bëhet me shkrim dhe 

përmban:  

1.1. emrin dhe adresën e personit ose të personave që i nënshtrohen urdhrit, nëse dihet numri 

i personave të prekur nga të dhënat dhe vendi i ngjarjes;  

1.2. emërtimi zyrtar i masës dhe baza ligjore e saktë e saj;  

1.3. në veçanti gjetjet e tanishme dhe gjasat reale sipas nenit 19 nën-paragrafi 1. 11. të këtij 

Kodi;  

1.4. masa dhe koha e saktë e fillimit dhe përfundimit të saj nëse zbatohet, dhe  

1.5. personin e autorizuar për zbatimin e masës dhe zyrtarin përgjegjës për mbikëqyrjen e 

zbatimit të tillë. 

Gjykata gjen se urdhri për masa është lëshuar për veprat penale që lejohen masat e fshehta të 

hetimet dhe vëzhgimit sipas nenit 90 par.2 nën par 2. 1 dhe 2. 2 të Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës.  

 

Për më tepër, shih nenin 90 të KPP-ës 

Veprat penale për të cilat mund të lëshohen urdhrat, sipas nenit 88 të KPP. 

1.Urdhri nga neni 88 i këtij Kodi mund të përdoret vetëm për hetimin e së paku një nga këto 

vepra të dyshuara penale: 1.1. veprat penale të dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet 

burgim;  

2.ose 1.2. një apo më shumë nga veprat penale në vijim: 

1.3. një apo më shumë nga veprat e mëposhtme penale, nëse kryhen në lidhje me terrorizëm, 

korrupsion apo krim të organizuar: 
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1.3.18. përvetësimi në detyrë, në pajtim me nenin 424 të Kodit Penal; 1.3.19. mashtrimi në 

detyrë, në pajtim me nenin 425 të Kodit Penal; 1.3.20. marrja e ryshfetit, në pajtim me nenin 

427 të Kodit Penal;   

1.3.21. dhënia e ryshfetit, në pajtim me nenin 428 të Kodit Penal; 

 

Gjykata konstaton se urdhri  për masat e fshehta ishte zbatuar në përputhje me ligjin dhe me 

kërkesat që përcaktoheshin në të. Urdhri ishte zbatuar nga Inspektorati Policor i Kosovës, me 

kompetencë për hetimet lidhur me veprat penale ndaj zyrtarëve policor, nga zyrtari përgjegjës 

që ishte caktuar në urdhër. Urdhri ishte zbatuar brenda kornizave dhe afateve ligjore të cilat janë 

përcaktuar me urdhër. Të gjitha provat ishin marr derisa urdhri ishte në fuqi pra, brenda periudhës 

kohore nga dita e lëshimit të urdhrit. Urdhri ishte zbatuar në vendet që ishin përcaktuar të 

zbatoheshin dhe atë në automjetet policore të specifikuar si më lartë. Gjitha provat dhe dëshmitë 

e siguruara përmes urdhrit ishin dorëzuar prokurorisë pas përfundimit të urdhrit dhe zyrtari i 

ngarkuar në urdhër kishte raportuar brenda periudhës kohore siç përcakton me këtë Kod.    

 

Nga të gjitha këto arsye, Gjykata arrin në përfundimin se provat e siguruar përmes masave të 

fshehta të hetimit (video audio-incizimet) në këtë rast janë të ligjshme, të pranueshme dhe nuk 

ekziston asnjë arsye për shpalljen e tyre të papranueshme. Andaj gjykata vendosi t’i refuzojë si 

të pabazuara të gjitha pretendimet e të pandehurve dhe mbrojtësve të tyre lidhur me 

kundërshtimin e provave të tilla. 

- Lidhur me pretendimet e mbrojtësve, se transkriptet e siguruara lidhur me zbatimin e 

masave të fshehta nuk mund të administrohen si provë, pasi që ka komentime dhe 

pasaktësi në këto transkripte. Gjykata gjen se këto pretendime janë të pabazuara, për 

arsyet se në vijim; 

 

Gjykata edhe njëherë rithekson se në këtë rast janë zbatuar masat e fshehta teknike të hetimit për 

sigurimin e prova përmes video dhe audio incizimeve dhe krahas këtyre të dhënave apo provave, 

zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK) kanë përpiluar raporte dhe transkripte lidhur 

me zbatimin e masave të fshehta në bazë të materialit burimor apo sipas video dhe audio -

incizimeve.   

 

Gjykata rikujton se në bazë të nenit 92 paragrafi 2 të KPP, për çdo (15) pesëmbëdhjetë ditë dhe 

në vazhdimësi, zyrtarët përgjegjës të IPK-ës kanë raportuar te gjyqtari i procedurës paraprake 
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pranë kësaj gjykate, lidhur me zbatimin e masave të fshehta dhe kjo derisa urdhri ka qenë në 

fuqi. Në vazhdën e raportimeve, IPK-ja ka dorëzuar raporte zyrtare, materialin e transkriptuar 

dhe materialin me video-incizimet për periudhën kohore të raportimit. I gjithë materiali në fjalë 

është regjistruar dhe ruajtur në dosjen e gjyqtarit të procedurës paraprake sipas lëndës; UGJK.nr. 

41/2016. 

 

Gjykata gjen se pas përfundimit të zbatimit të masave të fshehta, IPK-ë ka dorëzuar në 

Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, të gjitha materialet që janë siguruar përmes zbatimit të 

masave të fshehta në këtë rast, siç janë; raportet zyrtare, transkriptet dhe materialin me video dhe 

audio-incizimet. Nga çka rezulton se zyrtarët e IPK-ës, kanë vepruar në përputhje të plotë me 

nenin 95 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penal të Kosovës.   

 

Sipas nenit 95 të KPP përcaktohet se; “Pasi të përfundojë zbatimi i masës sipas këtij kapitulli, 

zyrtari i autorizuar i policisë duhet t’ia dërgojë prokurorit të shtetit të gjitha materialet e 

mbledhura, ku bëjnë pjesë të gjitha shkresat., shiritat dhe sendet tjera lidhur me urdhrin dhe 

zbatimin e tij”. 

 

Për më tepër, materiali i transkriptuar është propozuar nga prokuroria si provë në aktakuzë për tu 

administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. Në anën tjetër gjitha palët por edhe mbrojtësit me kohë 

dhe para administrimit të tyre i kanë pas në posedim gjithë materialin dhe transkriptet dhe kjo 

tregon se kanë qenë në njohuri të plotë lidhur me përmbajtjen e këtyre materialeve. Krejt në fund, 

këto transkripte gjykata i ka administruar gjatë gjykimit, krahas edhe dëshmive tjera, siç janë 

video dhe audio incizimet të siguruara me masa të fshehta.    

 

Lidhur me vlerën provuese të transkripteve si provë, kjo gjykatë sqaron se prova kryesore në ketë 

rast kanë qenë, video dhe audio incizimet ndërsa transkriptet i konsideron pjesë përbërëse të 

këtyre materialëve. Andaj, me rastin e pranimit të tyre si provë, gjykata i është referuar provave 

burimore apo materialit nga video dhe audio-incizimet. Sa i përket materialit të transkriptuar, 

gjykata ka pranuar dhe vlerësuar vetëm pjesët që gjen mbështetje në provën burimore, që 

nënkupton se nuk janë marr parasysh komentimet eventuale në këto transkripte. Andaj, për këto 

arsye të gjitha pretendimet e të pandehurve dhe mbrojtësve të tyre në raport me materialin e 

transkriptuar, gjykata vendosi t’i refuzojë si të pabazuara. 
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- Lidhur me propozimin e av.Ruzhdi Maloku, për dëgjimin e D.Rr, si dëshmitar në 

raport me të pandehurin B.S. Ky dëshmitar është propozuar për të vërtetuar se nëse ditën kritike, 

D.Rr i ka dhënë para të pandehurit B., për të shlyer një borxh që kishte ndaj tij, Gjykata e ka 

refuzuar këtë propozim me arsyetimet si në vijim;  

 

Si fillim sqaron se personi D.Rr, ka qenë i akuzuar në të njëjtin rast me të njëjtën akuzë si 

bashkëkryerës me të pandehuri B. Saqviq, dhe N.H. Mirëpo, kjo gjykatë ka aprovuar 

kundërshtimin e mbrojtësit të të pandehurit D.Rr, av.Agon Rrecaj, të dt.17.10.2017, dhe ka e 

hedhë akuzën si dhe e ka pushuar procedurën penale kundër tij. Ky vendim pastaj është 

konfirmuar sipas vendimit të saj Gjykata e Apelit e Kosovës.  

 

Gjykata kishte parasysh rregullin sipas nenin 126 paragrafi 1 të KPP-ës, që përcakton se cilët 

janë dëshmitarët e privilegjuar e të cilët nuk mund të pyeten si dëshmitar. Në ketë drejtim, si 

dëshmitar nuk mund të pyeten të bashkëpandehurit gjersa zhvillohet një procedurë e përbashkët, 

kjo rregullohet me nenin 126 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të KPP. Pavarësisht se çështja penale 

ndaj D.Rr ka pushuar, ai ka qenë i bashkëpandehur për të njëjtën akuzë, sikurse edhe dy të 

pandehurit tjerë, B.S dhe N.H. 

 

Në këtë drejtim shih kufizimet ligjore sipas nenit 126 të [KPP] 

Dëshmitarët e privilegjuar; 

1. Si dëshmitar nuk mund të merret në pyetje:  

1.1. personi i cili me deklarimin e vet do të shkelte detyrën e ruajtjes së fshehtësisë zyrtare ose 

ushtarake, derisa organi kompetent nuk e liron nga ky detyrim;  

1.2. mbrojtësi, për atë që i pandehuri ia ka besuar atij në cilësi të mbrojtësit të vet, përveç kur 

kërkon vetë i pandehuri; dhe  

1.3. i bashkëpandehuri derisa zbatohet procedurë e përbashkët. 

Në ketë drejtim edhe neni 123 paragrafi 5 të KPP, përcakton se deklarimet e të pandehurit tani 

si dëshmitar në raport me të pandehurin B.S, nuk mund të merren si provë. Ndërsa sipas nenit 

128 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 te KPP, deklarimet e tilla janë prova të papranueshme kur një 

person është pyetur si dëshmitar. 
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Në këtë drejtim shih nenin 126 të [KPP] 

Neni 128  

Rrethanat kur deklarata është e papranueshme  

1. Dëshmia e dëshmitarit është e papranueshme nëse:  

1.1. personi nuk mund të pyetet si dëshmitar; 

 

Për më tepër, dëshmia e dëshmitarit për rrethanat e propozuara nuk do të kishte ndonjë efekt apo 

rëndësi vendimtare në këtë çështje penale, sepse provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor, 

video dhe audio incizimet, shumë qartë dhe përtej çdo dyshimi vërtetojnë veprimet inkriminuese 

të të pandehurit B.S. Sipas këtyre provave, vërtetohet se i pandehuri B.S, derisa ka qenë në detyrë 

zyrtare në cilësinë e zyrtarit policor, ka pranuar para ryshfet nga kundërvajtësit e ndryshëm në 

trafikun rrugor dhe në këtë mënyrë nuk ka vepruar në pajtim me detyrën zyrtare. Për të gjitha 

veprimet e të pandehurit për këtë rast janë dhënë arsyet e mjaftueshme në faqen; 48 dhe 49 të 

këtij aktgjykimi. Andaj, për këto arsye gjykata vendosi të refuzojë si të pabazuar propozimin e 

lartcekur të mbrojtësit të të pandehurit B.S, av.Ruzhdi Maloku. 

 

- Lidhur me propozimin e avokatit A. Tahiri, për dëgjimin e dëshmitarit J.M. Ky 

dëshmitar është propozuar për të vërtetuar nëse ditën kritike, J.M i ka dhënë para të pandehurit 

N.H, për të shlyer një borxhi që kishte ndaj tij, Gjykata e ka refuzuar këtë propozim me arsyetimet 

si në vijim;  

Gjykata si fillim rikujton se i pandehuri ka qenë detyrë në zyrtare si zyrtar policore në kohën siç 

specifikohet në aktakuzën e prokurorisë. Detyra e tij primare ka qenë kujdesi për sigurinë në 

trafikun publik rrugor dhe ndërmarrja e masave ndaj shkelësve të rregullave në trafik. Për këto 

arsye është e pabesueshme që gjatë kësaj kohe – derisa i pandehuri ka qenë në detyrë zyrtare, 

dikush t’i ketë dhënë para të pandehurit për shlyerjen e borxhit, siç pretendojnë i pandehuri dhe 

mbrojtësi i tij.  

 

Sipas video – incizimeve, shihet se i pandehuri N.H deri sa ka qenë në detyrë zyrtare, në cilësinë 

e zyrtarit policor më dt.02.11.2016 në ora: 12:35:05 ka pranuar (marr) para-ryshfet nga një 

kundërvajtës. Në atë mënyrë që e ndalon një kundërvajtës, pastaj hynë në automjetin zyrtar të 

policisë dhe në dorën e majtë mbanë një dokument mbi nënshkrimin sig –kos (dokumentet e 

palës/kundërvajtësit), dhe nga ky dokument e nxjerr një bankënotë në vlerë prej 20 € dhe e futë 

në xhepin xhaketës që mbante të veshur. Pra, paratë që i merr i pandehuri shihet se janë të 



 Numri i lëndës: 2019:079539 

 Datë: 30.06.2021 

 Numri i dokumentit:  

 

71 (75)  

   
2

0
1

9
:0

7
9

5
4

0
 

vendosura në mes të dokumenteve të automjetit dhe i pandehuri pasi hynë në automjet i nxjerr 

nga aty dhe i futë në xhepin e tij. 

 

Sikur të ishte kthimi i borxhit siç pretendohet, atëherë shtrohet pyetja, se cila ka qenë arsye që 

paratë i janë dhënë në atë mënyrë të vendosura në mes dokumenteve të automjetit, dhe se i 

pandehuri pranon ato fshehurazi dhe vetëm pasi hynë në automjet. Pikërisht këto fakte tregojnë 

se nuk kemi të bëjmë me kthimin e borxhit, por me marrje të ryshfetit nga zyrtari policor tani i 

pandehuri, i cili e kishte ndaluar një kundërvajtës dhe i cili i kishte dhënë para ryshfet e ku parat 

ia kishte lënë në dokumentet e automjetit, e që shihet qartë se i pranon dhe i merr për vete ato 

para.  

 

Për gjykatën një pretendim i tillë i ngritur nga mbrojtja është i pabesueshëm. Sikur të qëndronte 

fakti se “J.M i ka dhënë para ditën kritike të pandehurit N.H, për të shlyer një borxh që kishte 

ndaj tij”, me siguri që i pandehuri që në fillim të procedurës penale do të theksonte dhe do ta 

bënte të ditur këtë fakt. Mirëpo, nëse e vështrojmë deklaratën e parë të pandehurit, më 

dt.19.12.2016, askund nuk e ka potencuar ekzistimin eventual të këtij fakti, ngjashëm ka vepruar 

edhe në shqyrtimin gjyqësor, ku edhe ka shfrytëzuar të drejtën e tij, që të mbrohet në heshtje. Në 

anën tjetër, nëse i referohemi video-incizimeve nuk mund të shihet personi që i ka dhënë 

dokumentet me para të pandehurit pra, nuk mund të themi që ka qenë personi, J.M. Ky dëshmitar 

është shfaqur vetëm pas një kohë në vitin 2017, dhe ka dhënë një deklaratë në Njësinë e 

standardeve profesionale në policinë e Kosovës, lidhur me këtë çështje.   

 

Për më tepër, sipas provave të administruara në raport me të pandehurit N.H, sipas  video-

incizimeve shihet se i pandehuri jo vetëm në këtë rast, por edhe rastet tjera ka qenë i përfshirë në 

marrje të ryshfetit, ndarjen e parave me të pandehurit tjerë, ka qenë prezent kur kundërvajtësit i 

‘u kanë ofruar ryshfet, ka pranuar ofertat për ryshfet nga kundërvajtësit ashtu siç janë theksuar 

në këtë akuzë e ku janë dhënë arsye të mjaftueshme në faqen; 53 dhe 55 të këtij aktgjykimi. Sipas 

vlerësimeve të kësaj gjykate propozimi për dëgjimin e këtij  dëshmitari dhe dëshmisë së tij, dhënë 

në standardet profesionale me tepër është bërë si një përpjekje që të krijohen dyshime dhe 

paqartësi mbi saktësinë e provave apo dëshmive që janë siguruar përmes masave të fshehta. Edhe 

njëherë rikujtojmë se për të pandehurin N.H, ka dëshmi të mjaftueshme që vërtetojnë përtej çdo 

dyshimi se ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Andaj, për këto arsye gjykata vendosi 

t’i refuzojë si të pabazuara propozimet e lartcekur të mbrojtësit të të pandehurit N.H, av.A. Tahiri.  
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-  Gjykata ka vlerësuar dëshmitë e dëshmitarëve A.U, M. A., J.Th, S.T dhe S.M, ku 

gjen se dëshmitë e tyre janë të pranueshme dhe të besueshme për rrethanat që kanë dëshmuar. 

Megjithatë kjo gjykatë pranon se dëshmitë e tyre me tepër i referohen disa fakteve që nuk ishin 

kontestuese në mes palëve, siç janë, faktin se të pandehurit kanë punuar në policinë e Kosovës, 

se kanë shërbyer në Njësinë e trafikut rrugor në rajonin e Mitrovicës. Dëshmitarët kanë treguar 

se nuk kanë njohuri për faktet kryesore, që lidhen me veprimet konkrete dhe inkriminuese të të 

pandehurve gjatë detyrës zyrtare për periudhën kohore që i referohet kjo akuzë dhe aktgjykimi.    

 

Gjykata ka vlerësuar edhe mbrojtjen që kanë paraqitur të pandehurit B.S dhe R.H në shqyrtimin 

gjyqësor si dhe mbrojtjen nga të pandehurit E. H, J.T, S.H.1, S.H.1 dhe S.S, pranë Inspektoratit 

Policor të Kosovës. Të pandehurit në mbrojtjen e tyre nuk e kanë mohuar faktin se kanë punuar 

në cilësinë e zyrtarëve policor në policinë e Kosovës, se kanë qenë në detyrë zyrtare në periudhën 

kohore që i referohet aktakuza. Për këto rrethana mbrojtja e të pandehurve është plotësisht e 

besueshme, sepse gjen mbështetje në dëshmitë e dorëzuar nga prokuroria, siç janë  lista me orarin 

ditor të punës së punëdhënësit [Policia e Kosovës], video dhe audio-incizimet  dhe pjesërisht nga 

dëshmitë e dëshmitarëve në këtë rast.  Në anën tjetër, të pandehurit kanë mohuar se kanë marr 

para ryshfet nga kundërvajtësit në trafikun rrugor. Gjykata vlerëson se mbrojtja e të pandehurve 

për këtë rrethanë nuk është e besueshme sepse në bazë të provave të siguruara me masa të fshehta 

[video dhe audio incizimeve] shihen qartë, pastër dhe pa asnjë mëdyshje se të gjithë të pandehurit 

në këtë rast gjersa kanë qenë në detyrë zyrtare kanë marr dhe pranuar para ryshfet nga 

kundërvajtësit e ndryshme dhe nuk kanë vepruar në pajtim me detyrën zyrtare. Gjykata vlerëson 

se mbrojtja e të pandehurve për këto rrethana nuk gjen asnjë mbështetje dhe për më tepër, janë 

në kundërshtim me provat dhe dëshmitë që posedojmë në këtë rast.  

 

Gjykata ndaj të pandehurve ka shqiptuar dënimin plotësues, ndalimin e ushtrimit të funksioneve 

publike, në administratës publike ose shërbimin publik në kohëzgjatje prej 3 vite. Gjykata 

konsideron se plotësohen të gjitha kushte ligjore për shqiptimin e dënimit plotësues krahas 

dënimit kryesor, sipas nenit 65 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Në raport me kushtet 

që kërkohen për shqiptimin e dënimit të tillë, Gjykata ka vërtetuar se të pandehurit kanë kryer 

veprën penale marrje të ryshfetit sipas nenit 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK. Në këtë 

mënyrë të pandehurit nuk kanë vepruar në pajtim me detyrën zyrtare, ashtu që vepra penal për të 

cilën janë gjet fajtor, bënë pjesë në kapitullin e veprave penale kundër detyrës zyrtare. Të 
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pandehurit janë shpallur fajtor dhe dënuar me burgim për veprën/at penal që akuzohen sipas 

akuzës. Të gjitha këto rrethana kanë qenë determinuese që mbi bazën e tyre kjo gjykatë vendosi 

që të pandehurve krahas dënimeve kryesore t’iu shqiptoj edhe dënimin plotësues duke vlerësuar 

se është e nevojshme që të pandehurit brenda një periudhe kohore t’iu ndalohet punësimi në 

administratën apo shërbimin publik.   

 

Andaj, gjykata duke u mbështetur në arsyet që ka dhënë në këtë aktgjykim, vendosi t’i refuzoj  si 

të pa bazuara, të gjitha pretendimet e mbrojtësve dhe të pandehurve në këtë rast, pa u lëshuar në 

pretendimet e tilla veç e veç.  

 

- Matja e llojit dhe lartësisë së dënimit;  

Gjykata në raport më të gjithë të pandehurit në këtë rast ka vlerësuar rrethanat për matjen e 

dënimit në mbështetje të nenit 73 të KPRK-ës, si rrethanë rënduese gjykata ka vlerësuar; shkallën 

e lartë të përgjegjësisë penale, përgjegjshmërinë e plotë dhe shkallën e fajësisë nga ku është 

vërtetuar se të pandehurit veprën penale e kanë kryer me dashje të drejtpërdrejtë (direkte). 

Gjykata ka vlerësuar edhe motivin e kryerjes së veprës penale, dhe ka vërtetuar se motivi primar 

i të pandehurve ka qenë përfitimi material dhe i drejtpërdrejtë i dobisë pasurore për vete nga 

kundërvajtësit e ndryshëm, duke shfrytëzuar pozitën dhe duke keqpërdorur detyrën zyrtare. Si 

rrethanë tjetër rënduese është vlerësuar rrezikshmëria shoqërore e veprës penale, duke vlerësuar 

se veprat penale të korrupsionit zyrtar, kanë një rrezikshmëri të lartë shoqërore, pasojat e saj, janë 

të shumëfishta. Veprat penale të kësaj natyre, cenojnë rendin dhe ligjin, sigurinë juridike, vlerat 

e përgjithshme shoqërore, janë pengesë për zhvillimet e gjithmbarshëm socio-ekonomike, ulin 

në masë të madhe besimin e qytetarëve në institucionet publike e që pasojat mund të jenë të 

paparashikueshme deri në atë masë që mund të qojnë në pa dëgjueshmëri qytetare dhe trazira në 

masë. Një tjetër rrethanë renduese është vlerësuar rrethanat nën të cilat janë kryer veprat penale. 

Të pandehurit kanë kontribuar plotësisht dhe thelbësishtë te kjo vepër penale në mënyrë të 

drejtpërdrejtë dhe në të gjitha format e saj, kanë kërkuar, pranuar dhe i kanë ndarë paratë e 

korrupsionit në mënyrë të barabartë. Kanë pranuar paratë ryshfet nga kundërvajtësit dhe nuk kanë 

vepruar në pajtim me detyrën zyrtare, dhe në këmbim të korrupsionit i kanë liruar pa ndëshkim 

kundërvajtësit edhe pse në shumë raste natyra e shkeljeve kundërvajtës ka qenë shumë e rëndë, 

siç janë rastet kur kundërvajtësit kanë drejtuar automjetin në mungesë; patentëshoferit, 

regjistrimit, sigurimit, doganimit, dhe tejkalimet të larta të shpejtësisë, vozitja papatentë shofer 

të mjeteve të rënda dhe me ngarkesë si dhe raste tjera shumë të rënda siç përshkruhen në këtë 
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aktgjykim. Në këtë mënyrë të pandehurit, përveç se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare dhe kanë 

përfituar materialisht përmes veprimeve korruptive, kanë vënë në rrezik të vazhdueshëm sigurinë 

në komunikacioni rrugor publik, jo vetëm të kundërvajtësve por edhe të pjesëmarrësve tjerë në 

komunikacion rrugor. Gjithashtu të pandehurit kanë bashkëpunuar në kryerjen e veprës penale, 

derisa kanë qenë së bashku në detyrë zyrtare dhe në oraret e rregullta të punës, ata së bashku kanë 

pranuar ofertat dhe kanë marr para ryshfet, dhe paratë që i kanë marr ryshfet i kanë ndarë në mes 

tyre në mënyrë të barabartë, ashtu siç shihet në video-incizimeve.  

 

Gjykata me rastin caktimin të dënimit kishte parasysh dhe pozitën që mbanin të pandehurit të 

cilët në cilësinë e zyrtarëve policor, kanë qenë të detyruar dhe të thirrur që të zbatojnë ligjin, 

ndërkaq, jo vetëm që nuk e kanë zbatuar ligjin për sigurinë në komunikacion rrugor apo ligjin 

për rregullat e trafikut rrugor, por kanë përfituar materialisht para përmes veprimeve korruptive, 

duke shfrytëzuar pozitën e tyre zyrtare dhe në këtë mënyrë nuk kanë zbatuar detyrën zyrtare. Në 

bazë të pozitës që mbani në atë kohë të pandehurit ka qenë e pritshme që ata të jenë shembull për 

punë dhe zbatimin e ligjit në përgjithësi, gjë e cila nuk ka ndodhur. Si rrethanë tjetër rënduese 

është marr për bazë fakti se të pandehurit veprën penale e kanë kryer në mënyrë të planifikuar 

dhe siç shihen në video-incizime, shumica nga kundërvajtësit prej të cilëve të pandehurit kanë 

pranuar apo marr para ryshfet, kanë qenë serbe apo boshnjak të cilët kanë lëvizë me mjete të 

rënda (kamion) nëpër Kosovë. Ndalja për kontroll të kamionëve nga të pandehurit ka qenë e 

vazhdueshme (cak) tyre, dhe në shumë raste tjera kundërvajtësit nuk kanë qenë qytetar të 

Kosovës. Siç rezulton ky ka qenë planifikimi i të pandehurve, sepse janë frikësuar të marrin 

ryshfet nga kundërvajtësit që i njohin apo qe janë nga kjo rrethinë, sepse janë frikësuar se flasin 

kundërvajtësit dhe në këtë mënyrë mund të zbulohet aktiviteti i tyre i paligjshëm.  

 

Si rrethanë tjetër rënduese është marr për bazë fakti se të pandehurit veprën penale e kanë kryer 

në vazhdimësi ( fjalë është për të pandehurit që janë shpall fajtor për këtë vepër penale). Sipas 

video incizimeve shihen të pandehurit se kanë marr para ryshfet nga kundërvajtësit në mënyrë të 

përsëritur apo në disa raste. E në veçanti, kjo rrethanë është marr si shumë rënduese me rastin e 

caktimit të dënimit në raport me të pandehurit A.H, E.H dhe S.H.1 të cilët kanë qenë të përfshirë 

në disa raste dhe në mënyrë të përsëritur kanë kërkuar, marr dhe pranuar para ryshfet nga 

kundërvajtësit e ndryshëm, ashtu siç edhe ceket në këtë aktgjykim.  
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Ndërsa si rrethanë lehtësuese për të pandehurit, Gjykata e ka marr në konsideratë sjelljen korrekte 

që kanë treguar që nuk dëshmohet se janë persona problematik apo me të kaluar të tillë, nuk kanë 

qenë të dënuar më parë për ndonjë vepër tjetër penale, se të pandehurit janë familjar, mbajtës të 

familjes. Gjithashtu është vlerësuar edhe sjellja e të pandehurve pas kryerjes së veprës penale, siç 

rezulto ndaj tyre nuk zhvillohet asnjë procedurë tjetër penale. Si rrethanë tjetër lehtësuese është 

vlerësuar edhe mosha e vjetër për disa nga të pandehurit.  Ndërsa në raport me të pandehurit 

A.B.2, N.H, R.H dhe S.S, si rrethanë lehtësuese është vlerësuar fakti se nuk kanë qenë të përfshirë 

shumë raste të marrjes së ryshfetit, sikurse të pandehurit tjerë në këtë rast.  

 

Të gjitha këto rrethana gjykata i ka vlerësuar si rrethana të cilat janë të mjaftueshme dhe mbi 

bazën e tyre  e ndajmë mendimin se me dënimet të cilin e ka shqiptuar të pandehurve në këtë rast 

do të arrihet qëllimi i dënimit në raport me të pandehurit por edhe në raport me personat tjerë, që 

të përmbahen nga sjelljet që cenojnë rendin dhe ligjin.  

 

Sa i përket dënimit me gjobë në këtë rast për të pandehur gjykata, përveç rrethanave të cekuar ka 

vlerësuar dhe ka marr parasysh edhe kushtet dhe mundësitë materiale për pagimin e gjobës, duke 

vlerësuar se dënimi me gjobë i shqiptuar për të pandehurit është i përballueshëm për kushte dhe 

gjendjen e tyre ekonomike.  

 

- Lidhur me kërkesën pasurore juridike; 

Kërkesë pasurore-juridike nuk është parashtruara në këtë rast. 

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykim. 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.69/2017 dt.30.06.2021 

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 

të aktgjykimit. Ankesa, i drejtohet gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate në 

kopje të mjaftueshme për gjykatën 


