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Numri i lëndës: 2018:008601 

Datë: 15.01.2020 

Numri i dokumentit:     00763910 

                                                                                 P.nr.1038/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM - 

DIVIZIONI PENAL, gjyqtarja Teuta Krusha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Myrvete 

Përdibuka procesmbajtëse, në çështjen penale të akuzuarit B.H nga Prizreni, me numër 

personal ..., për shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare 

nga neni 409 par.4 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i 

Përgjithshëm nën numrin PP/II.nr.2448/2015 të datës 05.05.2017, në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor të mbajtur në praninë e prokurorit të shtetit Shpend Binaj, të akuzuarit, mbrojtësit të 

tij Avokat A.M nga Prizreni dhe përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit L.B– Avokat D.N nga 

Prizreni, me datë 13.12.2019  publikisht mori dhe shpalli, ndërsa me datë 15.01.2020 përpiloi 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

I akuzuari:  

 

 B.H nga i ati E. dhe e ëma S. e lindur B., i lindur me datë ... në Prizren ku edhe tani 

jeton rruga “...” nr...., ka të kryer shkollën e mesme, merret me biznes, i pa martuar, me numër 

personal ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i gjendjes së mesme ekonomike.  

 

         Në kuptim të nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPPK. 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

 Me datë 05.08.2015 rreth orës 01:45 minuta, në Prizren në rrugën “...” me forcë ose 

kanosje serioze tenton të pengoj personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare duke, shkaktuar 

personit zyrtar – L.B lëndime të lehta trupore në atë mënyrë që zyrtarët e policisë L.B, Q.K dhe 

L.V, kishin informatë se një person i cili drejtonte një automjet me ngjyrë të zezë dyshohej për 

një rrëmbim, zyrtarët e policisë e ndalin të akuzuarin për kontroll i cili e hap me vrull derën e 

automjetit duke goditur zyrtarin policor L.B, me ç’rast i shkakton lëndime të lehta trupore dhe 

atë: ndrydhje të indeve të buta në parakrahun e majtë. 

 

  Këso dore kishte për të kryer veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen 

e detyrave zyrtare nga neni 409 par.4 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës 04/L-082 (KPRK) 

 Për shkak se nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale me të cilën 

akuzohet. 
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 I dëmtuari L.(Sh).B nga Prizreni, me numër personal ..., zyrtar policor në Njësinë e 

Trafikut Regjional në Prizren me numër të ..., për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest të rregullt civil. 

 

  Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj  gjykate. 

 

 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 

aktakuzë nën numrin PP.nr.2448/2015 të datës 05.05.2017, kundër të akuzuarit B.H nga 

Prizreni, me numër personal ..., për shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen 

e detyrave zyrtare nga neni 409 par.4 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

04/L-082 (KPRK). 

 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit mbeti në tërësi pranë aktakuzës së 

parashtruar nën numrin PP.nr.2448/2015 të datës 05.05.2017, kundër të akuzuarit B.H, për 

shkak të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 

par.4 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 04/L-082 (KPRK). Këtë 

qëndrim e mban prokurori i shtetit me arsyetim, gjatë shqyrtimit gjyqësor në seancë gjatë 

administrimit të provave është vërtetuar gjendja faktike se i akuzuari ka kryer veprën penale të 

përshkruar si në dispozitiv të aktakuzës. Prokurori i shtetit po ashtu theksoi se gjatë 

administrimit të provave në seancën e datës 05.07.2019, 03.10.2019 dhe 29.11.2019 është 

vërtetuar se ditën kritike me datë 05.08.2015, i akuzuari B.H, ka penguar personin zyrtar në 

kryerjen e detyrës zyrtare. Kjo gjendje faktike vërtetohet nga deklarimi i dëmtuarit L.Bdhe 

dëshmitarëve Q.K dhe B.G, të cilët në mënyrë të detajuar përshkruaj momentin kritik ku kanë 

vërejtur parregullsi tek i akuzuari B.H, në momentin e patrullimi kështu nga deklarimet e 

dëshmitarëve vërtetohet fakti se i akuzuari me automjetin e tij ka lëvizur me shpejtësi të 

madhe, i njëjtit nuk është ndalur dhe pasi që arrijnë të ndalin i njëjti nuk është bindur urdhrave 

të zyrtarëve policor. Po ashtu nga dëshmia e dëshmitarëve vërtetohet fakti se i akuzuari në 

momentin kurrë ka hapur derën në mënyrë të vrullshme, ka goditur zyrtarin policor në dorë dhe 

gjatë prangosjes ka shfaqur rezistencë. Po ashtu edhe nga mbrojtja e akuzuarit është arritur të 

kuptohet se tek i njëjti ka qenë e formuar bindja, urdhri dhe ndalja nga zyrtarët policor nuk ka 

qenë në rregull këtë rrethanë e forcon edhe mbrojtësi i tij që sipas të akuzuarit urdhri i zyrtarit 

policor – dëmtuarit L.B, ka qenë i padrejtë dhe jo i rregullt. Prokurori i shtetit analizoi edhe 

deklarimin e akuzuarit me arsyetim se i njëjti ka vepruar konform urdhrave të zyrtarëve policor 

përkundër faktit se i njëjti është ndalur në mënyrë të padrejtë, por derën e automjetit e ka hapur 

në mënyrë normale, sipas qëndrimit të prokurorit kjo deklaratë është bërë në drejtim të 

shmangies nga përgjegjësia penale, pavarësisht se në rastin tjetër të policisë i akuzuari Benik 

Hoti, ka cilësinë e dëmtuarit, në rastin konkret i akuzuari me veprimet e tij i ka kontribuar duke 

shfaqur rezistencë ku edhe ka ardhur deri tek eskalimi i situatës me zyrtarë policor. Kjo gjendje 

faktike vërtetohet edhe nga provat dhe faktet tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës. Andaj 

prokurori i shtetit kërkoi nga gjykata që të akuzuarin B.H, ta shpall fajtor për veprën penale 

objekt i akuzës dhe të dënoj sipas ligjit. 

 

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i autorizuar i dëmtuarit L.B– Avokat D.N, u 

pajtua në tërësi me fjalët e prokurorit të shtetit dhe si palë e dëmtuar parashtron kërkesë 

pasurore juridike për dëmin e shkaktuar të dëmtuarit. 
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 Në fjalën përfundimtare mbrojtësi i të akuzuarit Avokat A.M, në tërësi e kundërshto 

aktakuzën dhe fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit dhënë në këtë seancë, duke arsyetuar 

se me asnjë provë konkrete dhe relevante nuk është vërtetuar fakti se i akuzuari B.H, ka kryer 

veprën penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.4 lidhur 

me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr.04/L-082 (KPRK). Për faktin se të gjitha 

provat e administruara në këtë proces gjyqësor vërtetojnë pafajësinë e akuzuarit. Po ashtu 

mbrojtja theksoi për këtë rast është zhvilluar edhe një proces gjyqësor ku i akuzuari B.H, ka 

pasur cilësinë e dëmtuarit, me ç’rast gjykata ka marrë aktgjykim me të cilin ka shpallur fajtor 

L.Bn, cili në këtë procedurë paraqitet si i dëmtuar dhe atë me aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm nën numrin P.nr.2510/2016 të datës 

30.01.2018 i cili është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë me numrin 

Ap.nr.567/2018 të datës 28.08.2018, po ashtu edhe mjeti i jashtëzakonshëm i përdorur ndaj 

këtij aktgjykimi është refuzuar nga ana e Gjykatës Supreme me aktgjykimin numër 

PML.nr.288/2018. Mbrojtja theksoi se me këtë aktgjykim është vërtetuar një gjendje faktike 

krejtësisht ndryshe nga gjendja e cila përshkruhet në aktakuzën e prokurorit të shtetit, ku është 

vërtetuar se momentin kritik B.H, ka pësuar lëndime trupore dhe ka cilësinë e dëmtuarit, me 

ç’rast edhe prokurori i shtetit duke u bazuar në këtë rrethanë në rastin konkret është dashur të 

tërhiqet nga akuza. Nëse shikohen përshkrimet e dispozitivave në të dy aktakuzat vërehet se 

është e pamundur të vërtetohen të dyjat, sepse del se përshkrimet faktike janë në kundërshtim 

me njëra tjetrën, gjithashtu duke u bazuar në deklaratën e dëshmitarëve dhe deklaratën e 

dëmtuarit L.B, vërehet se deklarimet e tyre janë në kundërshtim me përshkrimin faktik i cili 

është vërtetuar nga kjo gjykatë me aktgjykimin nën numrin P.nr.2510/2016 të datës 

30.01.2018. Këto deklarata nuk mund të qëndrojnë pasi që janë kundërthënëse dhe vihet në 

përfundim se të njëjtit nuk janë të besueshme pasi që janë në kundërshtim me gjendjen faktike 

të vërtetuar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Mbrojtja në këtë kontekst elaboroj deklaratën e 

dëshmitarit Q.K, kjo provë është në kundërshtim me deklaratën e tij dhënë në procedurën 

tjetër. Po ashtu ky dëshmitar ka dhënë deklaratë në kundërshtim me deklaratën e dëmtuarit 

L.B, ashtu që po të shikohet me kujdes deklarata e këtij dëshmitari del se ai ka theksuar, i 

vetmi veprim i akuzuarit ka qenë “hapja e vrullshme e derës së veturës”. Gjatë shqyrtimit 

gjyqësor mbrojtja këtij dëshmitari është drejtuar me pyetjen “Deklaruat se këtu i akuzuari e 

ka hapur derën vrullshëm”, përveç hapjes së derës vrullshëm “a ka tentuar të sulmoj 

ndonjërin nga zyrtarët në ndonjë mënyrë tjetër ?”. Dëshmitari është përgjigjur “Jo sepse i 

akuzuari nuk ka sulmuar askënd vetëm derën e ka hapur në mënyrë të vrullshme, ashtu 

edhe në mënyrë të vrullshme ka dalë prej veturës” këto fjalë qëndrojnë në procesverbalin e 

datës 03.10.2019 në faqen 7 në paragrafin 9 rreshtin e 23-26. Po ashtu në deklaratën e 

dëshmitarit Q.K, qëndrojnë fjalët “në momentin kritik kolegu im L.ka tentuar me hap derën e 

veturës nga ana e vozitësit, mirëpo në atë moment është hapur dera nga vozitësi dhe ka goditur 

zyrtarin në dorë” këto fjalë qëndrojnë në procesverbalin e datës 03.10.2019 në faqen 5 rreshtin 

18-22. Andaj mbrojtja theksoi se mjafton që kjo deklaratë të krahasohet me deklaratën e 

dëmtuarit L.B, dhënë në këtë çështje penale i cili ndër tjera thotë “pasi që insistoja unë të 

hapë derën – xhamin me qëllim të kontrollit, personi në fjalë ka dhënë rezistencë, mirëpo 

në momentin kurrë e hap derën e veturës pasi që unë kam qenë shumë afër më ka goditur 

me derë në gjymtyrët e poshtme, konkretisht në këmbë dhe më pas më ka ngjitur për 

fyti”. Po ashtu dëmtuari theksoi “unë jam shumë i sigurt se goditjen kamë marrë në këmbë, 

por tani nuk më kujtohet a ka qenë këmba e majtë apo e djathtë, por sigurt jam se 

goditjen e kam marrë në këmbë”, këto fjalë qëndrojnë në procesverbalin e datës 05.07.2019 

në rreshtin 8-16. Pra edhe vet deklarimet e këtyre zyrtarëve policor janë shumë kontradiktore 

në mes veti, sepse dëshmitari thotë e ka pasur të lënduar dorën, ndërsa i dëmtuari thotë se ka 

pasur të lënduar këmbën. Po ashtu i dëmtuari ka theksuar se i akuzuari B.H, ka ngjitur për fyti 

pasi që ka dal nga vetura edhe ky pretendim është në kundërshtim të plotë me deklaratën e 
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dëshmitarit Q.K. Deklarimi i dëmtuarit L.B se lëndimet i ka marrë në këmbë është plotësisht në 

kundërshtim edhe me provat materiale – raportin mjekësor dhe ekspertizën mjekësore, sepse 

edhe sipas këtij raporti del se i dëmtuari kinse ka pasur ndrydhje të indeve të buta në 

parakrahun e majtë. Po ashtu dëshmitari Q.K ka deklaruar se vetura e akuzuarit është ndalur 

për shkak të dyshimit kinse për një kidnapim të mundshëm, por në përshkrimin e veprimeve të 

tij dhe të kolegëve ka treguar se asnjë veprim nuk është marrë në atë drejtim, përkatësisht fare 

nuk janë kujdesur për pasagjerin, nuk kanë kontrolluar veturën, nuk kanë marrë në pyetje të 

akuzuarin e as pasagjerin lidhur me këtë dyshim, as që kanë marrë ndonjë veprim tjetër i cili do 

të bënte të kuptohet se me të vërtetë vetura ishte ndalur nën dyshimin për kidnapim të 

mundshëm. Pra në rastin konkret kidnapimi është përdor për tu justifikuar veprimet e kolegut 

të tyre L.B, sepse edhe i dëmtuari L.B, nuk ka përshkruar ndonjë veprim policor i cili është 

ndërmarrë kinse për shkak se vetura është ndalur për dyshim të kidnapimit, që do të bënte të 

besueshme deklarimet e tyre. Në këtë çështje penale gjatë procedurës së provave ka dëshmuar 

edhe dëshmitari B.G i cili ka qenë pasagjer në momentin kurë ka ndodhur ngjarja, i cili gjatë 

deklarimit ka treguar se i akuzuari B.H, ka dal jashtë veturës dhe ka mbyllur derën pas veti dhe 

pastaj ai theksoi se “krisi dajaku dhe unë aty kam dëgjuar se i akuzuari B.H i është 

drejtuar këtyre personave - a po doni me mbyt”. Po ashtu ky dëshmitar ka deklaruar se “i 

akuzuari B.He ka hapur derën shumë normal si çdo shofer që del prej veturës” dhe nuk 

ka parë se i akuzuari B.H, ta ketë sulmuar të dëmtuarin L.B. Andaj duke pasur parasysh të 

theksuarat si më lartë, mbrojtja theksoi se i akuzuari në momentin kritik ka qenë i dëmtuar dhe 

ky fakt është vërtetuar nga po kjo gjykatë me aktgjykim të plotfuqishëm, po ashtu kjo gjendje 

faktike është vërtetuar edhe gjatë këtij procesi gjyqësor, me qëllim që mos të kemi një situatë të 

tillë ku e njëjta gjykatë për një veprim vërteton dy gjendje faktike të ndryshme, kërkoi nga 

gjykata që ndaj të akuzuarit të shqiptohet aktgjykim lirues.  

  

  Në fjalën përfundimtare i akuzuari B.H deklaroi se mbështet fjalët e mbrojtësit të tij dhe 

nga gjykata kërkoi që të shqiptoj aktgjykim lirues pasi që nuk është kryes i veprës penale, por e 

ka cilësinë e dëmtuarit.   

 

  Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat e propozuara nga ana e prokurorit 

të shtetit ashtu që në cilësinë e dëshmitarit është dëgjuar i dëmtuari L.B, janë dëgjuar 

dëshmitarët Q.K dhe B.G, po ashtu është bërë leximi i provave materiale dhe atë: akt 

ekspertimi mjekoligjor i ekspertit Dr. F.B të datës 12.07.2016 lidhur me lëndimet e dëmtuarit 

L.B, deklarata e dëmtuarit L.B numrin PP/II.nr.2448/2015 të datës 24.04.2017 dhënë para 

prokurorit të shtetit, deklarata e akuzuarit B.H me numër PP/II.nr.2448/2015 të datës 

24.04.2017 dhënë para prokurorit të shtetit, raporti i oficerit përpiluar nga zyrtari policor 

Q.Kme numër #4875 të datës 05.08.2015, raporti i oficerit përpiluar nga zyrtari policor L.B me 

numër ... datës 05.08.2015. Po ashtu është bërë leximi i aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prizren – Departamenti i Përgjithshëm nën numrin P.nr.2510/2016 të datës 30.01.2018, 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit me numër Ap.nr.567/2018 të datës 28.08.2018 dhe aktgjykimi i 

Gjykatës Supreme numër PML.nr.288/2018 të datës 12.11.2018, propozuar nga ana e 

mbrojtësit dhe të akuzuarit. 

 

Gjykata duke e analizuar provat veç e veç dhe lidhmërinë e provave në tërësi, gjeti se 

nuk ka prova të cilat e arsyetojnë se në veprimet e akuzuarit B.H, formohen elementet qenësore 

të veprës penale pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare nga neni 409 par.4 

lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 04/L-082 (KPRK). Sipas qëndrimit të 

gjykatës nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar fakti se i akuzuari 

B.H, ditën kritike në orët e vona të natës në Prizren, si pjesëmarrës në komunikacionin rrugor 

ka qenë në qarkullim në trafikun publik dhe atë me veturën e tij të tipit “...” me ngjyrë të zezë i 
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cili ka lëvizur në rrugën “...”, me ç’rast me urdhrin e policisë është ndalur nga patrulla policore 

me qëllim të kontrollit. Mirëpo në momentin kritik gjatë kontrollit nuk është vërtetuar se i 

akuzuari nuk e ka zbatuar urdhrat e zyrtarëve policor, duke hap derën e automjetit në mënyrë të 

vrullshme ka goditur të dëmtuarin - zyrtarin policor L.B, apo të ketë ndërmarrë ndonjë veprim 

të drejtpërdrejtë apo të tërthortë duke përdor forcë ose kanosje serioze, me qëllim të pengimit të 

personit zyrtarë të dëmtuarin L.B zyrtar policor në Njësinë e Trafikut Publik, me qëllim që të 

pengoj në kryerjen e detyrave zyrtare duke shkaktuar lëndime trupore. Andaj, pasi që nga 

provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata nuk ka mundur të vërtetoj veprimet e 

akuzuarit që lidhen me elementet dhe figurën e veprës penale me të cilën ngarkohet, në pajtim 

me nenin 409 par.4 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK) ka shqiptuar aktgjykim lirues. 

 

 Gjykata në këtë drejtim në cilësinë e dëshmitarit ka dëgjuar të dëmtuarin L.B, cili në 

deponimin e tij ka theksuar se është zyrtar policor në Njësinë Regjionale të Trafikut në Prizren 

të cilën detyrë e ushtron që nga vitit 1999 – pra 20 vite. Ditën kritike me datë 05.08.2015 ka 

qenë në ndërrimin e natës cili fillon prej datës 04.08.2015 ora 23:00 deri më datën 05.08.2015 

ora 07:00 të mëngjesit kur e bënë dorëzimin e detyrës. Po atë natë rreth orës 01:30 minuta, pas 

mes nate përmes radio lidhjes nga baza të gjitha patrullat kanë marr informatë se në Lagjen 

“...” është bërë kidnapim i një fëmije dhe si veturë e dyshimit është vetura e tipit “...” me 

ngjyrë i zezë, me xhama të kamufluara me folje. Ashtu që patrulla në të cilën ka qenë i 

dëmtuari zyrtari policor L.B, në atë moment kanë qeni në Lagjen “...” e cila është afër Lagjes 

“...” ashtu që si patrullë menjëherë janë nisur në këtë drejtim me qëllim që të kryejmë detyrat e 

tyre sipas ligjit. Gjatë detyrës i dëmtuari ka drejtuar automjetin zyrtare aty kanë qenë dy kolegë 

të tij Q.K dhe L.V dhe në momentin kur kanë ardhur tek rreth rrotullimi nga drejtimi i rrugës 

“Tirana”, në drejtim të rrugës “...”, vetura me ngjyrë të zezë me xhama të kamufluara ka qenë 

me shpejtësi të madhe, kështu vetura e policisë – i dëmtuari është ndalur me qëllim që mos 

vjen deri tek ndeshja. Mirëpo vetura në fjalë nuk është ndalur dhe ka vazhduar rrugën, kështu 

policia i vihet pas veturës në fjalë e vë në funksion dritën rrotulluese me qëllim që ta ndal 

veturën në fjalë. Kështu që gjatë vozitjes vetura e policisë ka dal në korsin tjetër të rrugës dhe 

atë në anën e vozitësit, të cilin ka urdhëruar që të ndalet me qëllim të kontrollimit. I dëmtuari 

L.B theksoi se vetuar të cilën e kanë ndalur ka qenë tipi “...” – llojit “...”, cila vozitet edhe si 

“...” pasi që ka modelin pak më të lartë, personi nga kjo veturë përmes gjesteve shihej që ishte 

nervoz dhe nuk është ndalur, kështu i dëmtuari me veturë zyrtare del para veturës në fjalë dhe 

ia bllokon rrugën me qëllim që të ndalet. Kështu vetura është ndalur dhe është parkuar sipas 

urdhrave të policisë, me ç’rast zyrtarët policor janë nisur në drejtim të veturës me qëllim të 

bllokimit dhe momentin kurrë është rrethuar nga zyrtarët policor i dëmtuari ka qëndruar nga 

ana e vozitësit pasi që ka qenë policë kontaktues, ndërsa vozitësi – këtu i akuzuari ka refuzuar 

të hapi dritaret dhe dyert e veturës me qëllim që të bëhet kontrolli nga ana e zyrtarëve të 

policisë, mirëpo i akuzuari e hapi xhamin nga ana e tij dhe atë disa centimetra dhe ka kërkuar 

arsyen pse është ndalur. I dëmtuari – zyrtari policor ka kërkuar dorëzimin e dokumenteve në 

mënyrë që të bëhet kontrolli dhe identifikimi i tij. Mirëpo i dëmtuari edhe pse ka insistuar ta 

hap derën – xhamin me qëllim të kontrollit, personi në fjalë ka dhënë rezistencë dhe në 

momentin kur e hap derën e veturës pasi që i dëmtuari ka qenë shumë afër e godet me derë në 

gjymtyrët e poshtme konkretisht në këmbë, cili del jashtë dhe e kap për fyti. I dëmtuari po 

ashtu theksoi se është shumë i sigurt se goditjen e ka marr në këmbë, por nuk i kujtohet a ka 

qenë këmba e majtë apo e djathtë, por është i sigurt se goditjen e ka marr në këmbë. Ashtu që 

në momentin kur i akuzuari e kap për fyti të dëmtuarin L.B, dy zyrtarë policor të cilët kanë 

qenë rrethe veturës, kanë intervenuar, kështu kanë neutralizuar sulmin dhe personin në fjalë e 

kanë mbështetur për veture me qëllim që ta kryejnë kontrollin trupor, të veturës dhe pasagjerit. 

Mirëpo gjatë tërë kësaj kohe i akuzuari B.H, ka bërë rezistencë duke sulmuar me duar dhe 
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këmbë të dëmtuarin L.B dhe dy zyrtarët. Gjatë kësaj kohe i akuzuari ka goditur të dëmtuarin në 

pjesët e ndryshme të trupit dhe me shumë vështirësi ka arritur ta prangos të akuzuarin, pastaj 

kanë bërë kontrollin e veturës dhe pasagjerit dhe pas që kanë kryer të gjitha këto procedura, me 

lejen e prokurorit të shtetit të akuzuarin e kanë shoqëruar në qendrën e ndalimit. 

 

Gjatë procedurës së provave me qëllim të ndriçimit të rastit në cilësinë e dëshmitarit 

është dëgjuar edhe zyrtari policor Q.K i cili në momentin kritik ka qenë pjesë e patrullës 

policore, ashtu që gjatë procedurës së provave në deponimin e tij theksoi se me datë 

05.08.2015 në momentin kritik rreth orës 1:45 minuta, ka qenë në detyrë së bashku me dy 

kolegët tjerë L.B dhe L.V, kështu kanë vepruar në patrullë si zyrtarë në Njësinë Regjionale të 

Trafikut në Prizren. Gjatë kësaj kohe kanë vepruar brenda në qytet në Prizren dhe rreth orës 

24:00, nga baza marrin informatë se dikush me një Jeep të zi me dy persona kanë kidnapuar një 

fëmijë, kështu menjëherë kanë filluar të patrullojmë brenda në qytet me kusht për të gjetur 

veturën Jeep i zi. Gjatë patrullimit në rrugën “...” në Prizren rruga e cila shpie prej qytetit të 

Prizrenit në drejtim të fshatit .... aty tek rrethi janë inkuadruar në rreth rrotullim me qëllim që të 

kthehen përsëri në qytet. Veturën zyrtare të policës ka vozitur zyrtari policor L.B, kolegu tjetër 

L.V, ka qenë i ulur në ulësen afër vozitësit, ndërsa dëshmitari ka qenë i ulur në ulësen e 

prapme. Në momentin kur kanë hyrë në rreth rrotullim nga drejtimi i rrugës ”...” ishte duke 

lëvizur me shpejtësi të madhe një automjet me ngjyrë të zezë –Jeep i cili po me atë shpejtësi 

hyri në rreth rrotullim, me qëllim të shmangies së aksidentit automjeti i policisë është ndalur, 

pasi që ishte rrezik, ndërsa automjeti Jeep ka vazhduar me të njëjtin shpejtësi në drejtim të 

qytetit të Prizrenit. Kështu sipas rregullave të policisë së Kosovës kanë vazhduar të ndjekin 

veturën, me ç’rast kanë lëshuar dritën rrotacion dhe kur kanë arritur tek semaforët e cila shpie 

në Lagjen “...” automjeti është ndalur dhe zyrtarët policor janë ndalur prapa këtij automjeti. 

Prej veturës së policisë kanë dalë dy kolegët i dëmtuari L.Bdhe zyrtari policor L.V dhe kanë 

urdhëruar që vetura në fjalë të skajohet skaje rrugës me qëllim që mos të pengojë 

komunikacionin deri sa bëhet kontrolla. Me të akuzuarin ka komunikuar zyrtari policor – i 

dëmtuari L.B, ndërsa gjatë kësaj kohe dëshmitari ka qëndruar në automjet mirëpo në momentin 

kur vëren se personi në fjalë nuk i bindet urdhrave të policisë ai del jashtë dhe kështu gjatë 

kësaj kohe qëndron në anën e djathtë të veturës së akuzuarit. Dëshmitari në deponimin e tij 

theksoi se nuk ka pasur pamje në pjesë e brendshme të veturës së akuzuarit, pasi që xhamat 

kanë qenë të errëta, mirëpo më vonë ka kuptuar se aty ka qenë një pasagjer. Kështu edhe është 

bërë kontrolli i personave dhe i veturës nga brenda pasi që janë hapur dyert, mirëpo në 

momentin kritik kurë zyrtari policor L.B, ka zgjatur dorën që ta hap derën e veturës nga ana e 

vozitësit, në atë moment shoferi - i akuzuari e hap derën në mënyrë të vrullshme dhe e godet 

zyrtarin në dorë. Derisa kolegu L.B është marr me vozitësin, dëshmitari dhe zyrtari policor janë 

marrë me sigurimin e veturës dhe perimetrit të vendin ku gjendej vetura e akuzuarit, pasi që kjo 

është parim në punën e zyrtarëve policor kur veprojnë në patrullë. Mirëpo në momentin kur 

zyrtari policor tentoi që ta arrestojë të akuzuarin dy zyrtarë policor kanë shkuar në afërsi të 

kolegut dhe kanë ndihmuar që i njëjti të prangoset, pasi që në atë moment i akuzuari ka 

rezistuar, ashtu që zyrtari policor L.B ka shtrirë për toke të akuzuarin, ndërsa dëshmitari Q.K 

ka ndihmuar kolegun duke mbajtur duart e akuzuarit derisa i zyrtari policor – i dëmtuari L.Bka 

vu prangat. Kështu që pasagjeri ka mbet në veturë, ndërsa zyrtari policor – i dëmtuari L.B, ka 

parkuar veturën në trotuar, me qëllim që mos të pengojë komunikacionit, ndërsa patrulla ka 

shoqëruar të akuzuarin në stacionin policor të trafikut, ku janë ndërmarr procedurat nga ana e 

kolegëve, ndërsa zyrtari policor i dëmtuari L.B ka shkuar në emergjencë që të merr ndihmën e 

parë për lëndimin të cilat i ka marrë në dorë, ndërsa dëshmitari së bashku me kolegun L.V, 

kanë shoqëruar të akuzuarin B.H në Qendrën Emergjente në Prizren me qëllim që të jepet 

ndihma e parë dhe pastaj janë kthyer në stacionin policor “...” në procedurë të mëtejme. 
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Me qëllim të vërtetimit të fakteve vendimtare gjykata gjatë procedurës së provave ka 

administruar edhe provat të cilat gjatë shqyrtimit gjyqësor janë propozuar nga ana e prokurorit 

të shtetit kështu që në këtë drejtim gjykata në cilësinë e dëshmitarit ka dëgjuar pasagjerin i cili 

në momentin kritik ka qenë në veturën e akuzuarit. Nga deponimet e dëshmitarit B.G, ka 

vërtetuar se i njëjti në atë kohë ka qenë i punësuar te i akuzuari - ka qenë punëtor i tij, kështu 

ditën kritike ka qenë në punë në turnin e dytë dhe pas një kohe me veturë së bashku me të 

akuzuarin B.H, janë nisur në drejtim të Lagjes “...” me qëllim që të takohen me një shok. Në 

deponimin e tij dëshmitari theksoi se i akuzuari në atë kohë e ka pasur veturën e tipit ...me 

ngjyrë të zezë dhe gjatë udhëtimit për në Lagjen “...” ai ka qenë i ulur në karrigen e përparme 

të veturës afër vozitësit, kështu gjatë rrugës janë ndalur nga ana e zyrtarëve të policisë, duke 

urdhëruar që të ndalen në krahun e djathtë të rrugës në trotuar, ashtu edhe kanë vepruar. Në 

momenti kurë janë ndalur njëri prej zyrtarëve të policisë nga shoferi konkretisht i akuzuari 

B.H, ka kërkuar dokumentet mirëpo në atë moment i akuzuari nga zyrtari policor ka kërkuar 

arsyen e ndaljes. Ky zyrtarë policor në një moment kërkoi që i akuzuari të del jashtë veturës i 

cili edhe ashtu veproi, hapi derën e veturës shumë normal, doli jashtë dhe mbylli derën pas 

vetit. Në momentin kurrë i akuzuari del jashtë menjëherë krisi dajaku, me ç’rast dëshmitari ka 

dëgjuar se i akuzuari B.H, këtyre personave i është drejtuar me fjalë “a po  doni me mbyt”, 

kështu gjatë këtij sulmit ka dëgjuar zhurmën që ka ardhur nga karroceria e veturës si pasojë e 

goditjeve. Gjatë kësaj kohe dëshmitari ka qëndruar në veturë dhe nuk ka pa asgjë çfarë ka 

ndodh jashtë dhe në një moment afrohet një polic i cili nga dëshmitari ka kërkuar ta vozit 

veturën e akuzuarit, mirëpo pasi që i njëjti nuk ka pasur lejen me veti, zyrtari policor ka vozitur 

veturën dhe së bashku kanë shkuar në stacionin policor të trafikut i cili gjendet në Lagjen “...”. 

Gjatë kësaj kohe derisa kanë qëndruar të ndalur në rrugë dëshmitari ka parë se i akuzuari B.H, 

ka qenë i lidhur me duar prapa dhe me kokë të ulur te poshtë, pas kësaj dëshmitari nuk e din se 

çfarë ka ndodhur me të akuzuarin. Po ashtu dëshmitari theksoi se i akuzuari B.H, ka hapur 

derën e veturës shumë normal si çdo shofer kurrë del prej veturës. 

 

 Gjykata gjatë analizës së provave dhe rrethanave të rëndësishme në rastin konkret siç 

janë: deponimet e akuzuarit B.H dhe deponimet e dëshmitarit B.G dhënë në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, është vërtetuar se me datë 05.08.2015, kanë qenë bashkë dhe kanë lëvizur 

me veturën e akuzuarit të tipit “...” – llojit “...”, me ngjyrë të zezë dhe atë në Prizren nga zona 

industriale - rruga “...” në drejtim të Lagjes “...”. Tërë ngjarja është zhvilluar pas mesnate diku 

rreth orës 01:45 minuta, të njëjtit me të arritur në rrugën “...”, me urdhër të zyrtarëve policor 

janë ndalur dhe janë parkuar në skaj të rrugës tek udhëkryqi. Në momentin kurrë i akuzuari me 

veturë është ndalur, nga vetura e policisë ka dal zyrtari policor i dëmtuari L.B dhe ka 

komunikuar me të akuzuarin B.H, duke urdhëruar që i njëjtit ta hapë derën e veturës në mënyrë 

që të kryhet kontrolla e personave dhe e veturës. Kontrolli në rastin konkret është kryer nga ana 

e zyrtarit policor - i dëmtuari L.B dhe me urdhër të policit i akuzuari B.H e hap derën e veturës 

dhe del jashtë dhe menjëherë në këtë moment zyrtari policor – i dëmtuari L.Be kap për dore të 

akuzuarin dhe urdhëron që i njëjti me gjoks të mbështet prapa veturës, me ç’rast kanë filluar 

sharjet, ofendimet dhe sulmi fizik ndaj të akuzuarit, të cilat i ka bërë i dëmtuari L.B dhe në 

ndërkohe ka ardhur edhe zyrtari tjetër policor dëshmitari Q.K, cili ka mbajtur duart e akuzuarit 

me qëllim të prangosjes. Pasi ka përfunduar kontrolli i akuzuarit B.H nga ana e zyrtarit policor, 

i dëmtuari së bashku me dy kolegët tjerë Q.K dhe L.V, të akuzuarin kanë shoqëruar fillimisht 

në Stacionin Regjional të Policisë së Trafikut Rrugor, më pas të njëjtit kanë shkuar në 

Stacionin Policor Alfa, me qëllim të vazhdimit me veprime procedurale ndaj të akuzuarit. 

Zyrtarët policor Q.K dhe L.V të akuzuarin B.H, kanë shoqëruar në Qendrën Emergjente pran 

Spitalit Regjional në Prizren, me qëllim të jepet ndihma e parë për lëndimet e mara me rastin e 

prangosjes. Këto rrethana dhe fakte përpos që janë vërtetuar nga deklarimet e akuzuarit dhe 

dëshmitarit B.G, cili ka qenë prezent në momentin kritik në vendin e ngjarjes, gjykata gjatë 
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procedurës së provave këto rrethana ka vërtetuar edhe nga provat tjera materiale siç është akt 

ekspertimit mjekoligjor të ekspertit Dr. F.B të datës 12.07.2016, ku janë përshkruar lëndimet 

trupore të dëmtuarit L.B, ku përpos këtyre lëndimeve po në këtë ekspertizë nën 2. janë 

përshkruar edhe lëndimet trupore të akuzuarit B.H, cili ka pësuar ndrydhje të indeve të buta në 

gjoks dhe gjymtyrët e sipërme të cilat kanë karakter të lëndimit të lehtë trupor, që janë 

plotësisht në pajtim me deponimet e akuzuarit. Po ashtu në këtë drejtim gjykata ka 

administruar edhe aktgjykimin e kësaj gjykate nën numrin P.nr.2510/2016 të datës 30.01.2018 i 

cili është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit me numër Ap.nr.567/2018 të datës 

28.08.2018, nga kjo provë gjykata ka vërtetuar se për rastin e njëjtë, konkretisht për ngjarjen e 

cila ka ndodhur në momentin kritik me datë 05.08.2015 në ora 01:45 minuta, në vendin e njëjtë 

në Prizren në rrugën “...” i akuzuari B.H, ka pasur cilësinë e dëmtuarit sepse zyrtari policor 

këtu i dëmtuarit L.B, ka pasur cilësinë e akuzuarit, i cili në momentin kritik gjatë ushtrimit të 

detyrës zyrtare ka ushtruar dhunë ndaj B.Ht, me ç’rast është shpallur fajtor, për veprën penale 

keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike nga neni 198 par.1 të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr.04/L-082 (KPRK). Ndaj këtyre aktgjykimeve është 

ushtruar edhe mjeti i jashtëzakonshëm juridikë – kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë e cila 

është refuzuar me aktgjykim të Gjykatës Supreme numër PML.nr.288/2018 të datës 

12.11.2018, propozuar nga ana e mbrojtësit dhe të akuzuarit. 

 

Në procedurën e provave nga deponimi i dëshmitarit Q.K– zyrtari policor i cili ka qenë 

prezent në vendin e ngjarjes në momentin kritik dhe ka qenë pjesë e patrullës policore dhe ka 

vepruar si anëtar i patrullës, gjykata ka vërtetuar këto fakte vendimtare se në momentin kur 

janë ndalur të dy veturat ajo e akuzuarit dhe e policisë kolegu i tij L.B, është afruar vozitësit, 

ndërsa kolegu tjetër L.V, ka qenë në pjesën e kundërt të veturës në sigurim. Mirëpo këta 

zyrtarë në momentin kur janë hapur dyert e veturës kanë kuptuar se në rastin konkret nuk bëhet 

fjalë për kidnapuesit, pasi që aty ka qenë një pasagjer i cili ka qenë shumë i qetë, andaj edhe në 

situatën e krijuar nuk kanë bërë kontroll në bagazhin e veturës. Po ashtu ky dëshmitar i cili ka 

qenë në vendin e ngjarjes, ka qenë pjesë e patrullës dhe zyrtar policor me përvojë i cili theksoi 

se i akuzuari B.H, në momentin kritik ka hapur derën vrullshëm, por nuk ka sulmuar askënd 

nga zyrtarët policor, pra i akuzuari vetëm derën e veturës ka hapur në mënyrë të vrullshme dhe 

ashtu edhe në mënyrë të vrullshme ka dal prej veturës. Ndërsa vendimi për arrestimin e 

akuzuarit B.H, është marrë nga zyrtari policor L.B, pasi që ka qenë polici komunikues, ndërsa 

zyrtarët tjerë vetëm kanë ndihmuar në arrestim, me ç’rast edhe me automjetin zyrtarë kanë 

shoqëruar deri në Qendrën Emergjente në Prizren, pasi që i akuzuari është ankuar për dhimbjen 

në shpinë. Nga analiza e kësaj prove - deponimit të dëshmitarit cekur si më lartë dëshmon 

mënyrën e komunikimit të zyrtarit policor - të dëmtuarit në rastin konkret me të akuzuarin dhe 

atë në momentin kritik, me ç’rast bëhet përshkrimi i veprimeve të akuzuarit ndërmarrë ndaj të 

dëmtuarit, me rastin e ndaljes nga patrulla policore. Po ashtu nga përshkrimi i situatës së 

krijuar nga ana e dëshmitarit gjykata ka vërtetuar se gjatë kësaj periudhe kohore sa ka zgjatur 

komunikimi i dëmtuarit me të akuzuarin, i akuzuari B.H nuk ka ndërmarrë asnjë veprim aktiv 

drejtuar zyrtarit policor – si person zyrtar në pamundësi të kryerjes së detyrës zyrtare, duke 

përdorur forcën ose kanosje serioze apo shkaktuar ndonjë lëndim trupor që në fakt është 

veprimi kryes që ndërlidhet me figurën e veprës penale, pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 

detyrave zyrtare paraparë në nenin 409 par.4 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK), që ndërlidhet me kërcënimin e personit zyrtar apo shkaktimit të 

lëndimit trupor si forma më e rëndë e kësaj vepre penale e cila edhe është kualifikuar nga ana e 

prokurorit të shtetit. I akuzuari nuk ka pasur asnjë veprim konkret që ndërlidhet me figurën e 

veprës penale me të cilën akuzohet, sepse zyrtari policor – i dëmtuari L.B, nga momenti i 

ndaljes deri tek arrestimi i akuzuarit B.H, gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare është dashur të 

ndërmarrë veprime në mënyrë të plotë dhe efikase, duke respektuar veçanërisht liritë dhe 
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drejtat e personit i cili legjitimohet apo kontrollohet nga ana e zyrtarit policor, në momentin kur 

dyshohet për një veprim të caktuar kundërligjor – siç është në rastin konkret për dyshimin se 

është kryer vepra penale e kidnapimit. Pra në rastin konkret nga provat e mbledhura gjatë 

procedurës së provave gjykata ka vërtetuar se i akuzuari nuk ka pasur mundësi ta pengoj 

zyrtarin policor në kryerjen e detyrës zyrtare duke përdor forcën apo duke shkaktuar lëndim 

trupor, sepse zyrtarët policor kanë vepruar si patrullë, i dëmtuari gjatë komunikimit me 

akuzuarin, nuk ka pasur mundësi që i akuzuari të sulmoj fizikisht të dëmtuarin ashtu siç 

përshkruhet në përshkrimin faktik të aktakuzës.  

 

Këto rrethana dhe fakte lidhur me ngjarjen që kishte ndodhur ditën kritike, gjykata ka 

vërtetuar edhe nga deklarata e akuzuarit B.H, dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor, me ç’rast i 

akuzuari në mënyrë kronologjike tregoi ngjarjen se çfarë ka ndodhur në momentin kurrë është 

ndalur vetura e tij dhe si rezultat i kësaj ngjarjeje është ngritur aktakuza ndaj tij. Pra i akuzuari 

në deponimin e tij tregoj se në orët e vona pas mesnate ka qenë në parkun e qytetit, vend të 

cilin ka menaxhuar dhe para mbylljes së orarit të punës, pasi që ka qenë afër spitalit ku janë të 

hapura barnatoret, me kërkesën e shokut të tij ka shkuar për ti blerë disa medikamente për një 

familjar të shokut të tij. Andaj me veturën e tij të tipit “...”, me ngjyrë të zezë ka vazhduar 

rrugën në drejtim të Lagjes “...” edhe pse ka qenë vonë pas mesnate dhe rruga ka qenë e hapur 

nuk ka pasur qarkullim në komunikacionin rrugor, i akuzuari gjatë vozitjes ka zhvilluar 

shpejtësi në përputhje me rregullat e komunikacionit. Me të afruar tek semaforët në rrugën “...” 

i akuzuari ka dhënë shenjën kthim në anën e majtë, me ç’rast në atë moment vëren dritën 

rrotulluese të policisë, cila ka ardhur kah ana e djathtë dhe në moment është ndalur para 

semaforëve ku ka vërejtur zyrtarin policor i cili nga vetura e policisë ka bërë me dorë, ashtu që 

në shenjë respekti për zyrtarët policor është ndal, me urdhër të zyrtarit policor është rreshtuar 

në krahun e djathë të rrugës Gjakovë - Prizren. Kështu nga vetura e policisë njëri nga zyrtarët e 

policisë është afruar dhe ka tentuar që ta hap derën e veturës nga ana e vozitësit dhe në atë 

moment i akuzuari ka hapur xhamin e veturës dhe ka pyetur arsyen e ndaljes, ndërsa dyert e 

veturës pasi që mbyllen automatikisht dhe në atë moment kanë qenë të mbyllura, kjo ka qenë 

arsyeje pse zyrtar policor – i dëmtuari nuk ka mundur të hap dyert, andaj edhe ka urdhëruar 

duke u drejtuar me fjalë “hapi dyert dhe dil jashtë”, kështu i akuzuari me kujdes ka hapur derën 

e veturës dhe ka dal jashtë me qëllim të zbatimit të urdhrit të zyrtarit policor. Gjatë kësaj kohe i 

dëmtuari disa here i drejtohet të akuzuarit me zë të lartë “hape derën dhe dil jashtë”, në 

momentin kur i akuzuari del jashtë zyrtari policor – i dëmtuari e kap për dore dhe urdhëron që 

të mbështetet me gjoks në veturë duke kapur duart. Gjatë kësaj kohe në ndihmë vjen edhe 

zyrtari tjetër policor i cili ka qenë në shoqëri me të dhe ka mbajtur duart, me ç’rast ka filluar 

sulmi fizik ndaj të akuzuarit. Po ashtu në deponimin e tij i akuzuari theksoi nuk ka mundur ta 

sheh se kush ka goditur pasi që pas tij kanë qenë dy zyrtar policor dhe ka qenë në pozitë të 

atillë nuk ka mundur ta sheh. I akuzuari B.H nuk ka ditur arsyen pse po sulmohet por është 

munduar të shpjegoj policëve se është një gabim dhe nga ata ka kërkuar ta ndërprejnë sulmin, 

mirëpo sharjet, ofendimet dhe sulmi fizik vazhdonte edhe më tej, duke sulmuan në gjoks me 

fuqi të madhe vend ku i akuzuari ishte i operuar nga Pneumotoraksi, edhe pak ka vazhdoi sulmi 

në pjesën e epërme të kokës dhe pas veshit. Pas kësaj të akuzuarin me veturën e policisë kanë 

shoqëruar deri në stacionin policor të trafikut e më pas kanë përcjell në drejtim të stacionit 

policor ALFA, pasi që i akuzuari ka pasur probleme shëndetësore zyrtarët policor kanë dërguar 

në urgjencë pranë Spitalit Rajonal në Prizren, me qëllim të dhënies së ndihmë mjekësore. I 

akuzuari derisa ka qëndruar në Stacionin Policor Alfa nga zyrtarët policor ka kërkuar mbrojtje 

juridike, të ftojnë një avokat me rastin e intervistimit, por nuk më është ofruar. Pas dhënies së 

deklaratës i akuzuari pasi që ka qenë i maltretuar ka vazhduar me ankesë pranë Stacionit 

Policor ALFA dhe atë duke parashtruar ankesa me shkrim në kutinë e ankesave dhe po ashtu 

ka vazhduar me ankesa tjera edhe në Inspektoratin Policor të Kosovës, për veprimet e 
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dëmtuarit L.B, të cilët i ka ndërmarr ditën kritike ndaj të akuzuarit, pasi që ka besim tek 

organet e ndjekjes dhe ka kërkuar që të ndermirën masat ndaj tij. I akuzuari B.Hnë deponimin e 

tij theksoi se të gjitha këto veprime i ka bërë zyrtari policor - i dëmtuari L.B, pasi që gjatë 

kontrollit ka pa shumë qartë edhe pse ka qenë vonë në vendin ku është ndalur për kontroll ka 

pasur ndriçimi publik dhe ka parë nga afër, kështu të njëjtin ka arritur të identifikoj edhe në 

stacionin policor ALFA dhe në spital, fillimisht të njëjtin e ka njohur si figurë por më pas ka 

kuptuar me emër dhe mbiemër. Këto deponime janë plotësisht në pajtim me deklaratën e 

akuzuarit dhënë para organeve të ndjekjes – në prokurori. 

 

Përfundimisht, sipas qëndrimit të gjykatës me asnjë provë nuk është vërtetuar veprimi 

kryes i akuzuarit B.H, që do ishte në pajtim me figurën e veprës penale e cila do të plotësohej 

me elementin subjektiv – përgjegjësin penale të akuzuarit. Parimi bazë është paraparë ku vjen 

në shprehje parimi i ligjshmërisë e cila përcakton se një person është përgjegjës për veprimet e 

veta apo nëse veprën penale e ka kryer me dashje, duke vërtetuar faktin se i akuzuari me 

veprimet e tij ka penguar personin zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, duke e penguar punën 

e zyrtarit me rastin e kryerjes së kontrollit të dokumenteve, të akuzuarit dhe veturës së tij. Pra 

në rastin konkret nga ana e gjykatës ky fakt nuk është vërtetuar, sepse ajo që mund të thuhet pa 

mëdyshje është se i akuzuari B.H, nuk ka mundur të pengoj personin zyrtar në kryerjen e 

detyrave zyrtare gjatë kryerjes së kontrollit pasi që prej momentit kur i akuzuari ka dal jashtë 

veturës, menjëherë zyrtari policor i ka kapur duart dhe ka mbështet me gjoks në pjesën e pasme 

të veturës, me qëllim që i dëmtuari ta prangos, me ç’rast edhe ka sulmuar fizikisht të akuzuarin 

i cili nga këto goditje ka marrë lëndime të lehta trupor dhe atë ndrydhje të indeve të buta në 

gjoks dhe në gjymtyrët e sipërme. Ky fakt vërtetohet nga akt ekspertimi mjekoligjor i ekspertit 

Dr. F.B të datës 12.07.2016, për këtë fakt është zhvilluar procedura penale ndaj zyrtarit policor 

- të dëmtuarit L.B, për veprën penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare ose 

autorizimeve publike nga neni 198 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK), me ç’rast është shpallur fajtor dhe është gjykuar sipas ligjit dhe atë me aktgjykim të 

plotfuqishëm të kësaj gjykate. Këtë fakt gjykata vërteton me prova materiale dhe atë me 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm nën numrin 

P.nr.2510/2016 të datës 30.01.2018, vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit me numër 

Ap.nr.567/2018 të datës 28.08.2018 dhe me aktgjykimin e Gjykatës Supreme me numër 

PML.nr.288/2018 të datës 12.11.2018. 

 

Ky fakt vërtetohet edhe nga deponimet e dëshmitarit B.G, i cili në pjesën e deklaratës 

së tij theksoi se në momenti kurë janë ndalur, zyrtari policor nga i akuzuari B.H, ka kërkuar 

dokumentet me qëllim të identifikimit, ndërsa i akuzuari ka kërkuar arsyen e ndaljes, i dëmtuari 

urdhëroi të akuzuarit të del jashtë dhe në moment kurrë i njëjti del jashtë menjëherë krisi 

dajaku, i cili ka dëgjuar se i akuzuari B.H, zyrtarëve policor është drejtuar me fjalë “a po  doni 

me mbyt”, pos kësaj ka dëgjuar edhe zhurmën që ka ardhur nga karroceria e veturës si pasojë e 

goditjeve. Ky dëshmitar gjatë gjithë kohës sa ka zgjatur kjo situatë edhe pse nuk ka parë sulmin 

fizik, por ai ka dëgjuar dhe më pas gjatë shoqërimit të tij në stacionin policor ka parë se shoku i 

tij, i akuzuari ka qenë i rrahur nga ana e zyrtarit policor, kjo e bënë gjykatën të besoj edhe në 

deklaratën e dëshmitarit dhe të akuzuarit, që ky fakt vërtetohet edhe me prova materiale siç 

është akt ekspertimi i kryer nga eksperti i mjekësisë ligjore.   

Por momenti tjetër shumë i rëndësishëm për gjykatën është se gjatë administrimit të 

provave e veçanërisht akt ekspertimi mjekoligjor i ekspertit Dr. F.B të datës 12.07.2016, sa i 

përket pikës 1. tek mendimi i ekspertit dhënë për të dëmtuarin L.Bdhe atë për natyrën e 

lëndimeve të marra, si provë dëshmon lëndimet dhe natyrën e lëndimeve të cilat i ka marrë i 

dëmtuari, por nuk dëshmon e as që provon rrethana të rëndësishme të cilat do të vërtetonin se 

në momentin kritik janë ndërmarrë nga ana e akuzuarit B.H, në dëm të dëmtuarit. Po ashtu 
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gjykata gjatë procedurës së provave nuk ka mundur të vërtetoj veprimet e akuzuarit të cilat në 

momentin kritik i ka ndërmarrë e që si pasojë e këtyre veprimeve është shkaktuar lëndimi 

trupor të dëmtuarit të cilat janë konstatuara si në ekspertizës. Në këtë drejtim bindjen e gjykatës 

e forcon pjesa e deklaratës së dëshmitarit  – zyrtari policor Q.K, cili në deponimin e tij theksoi 

se i akuzuari B.H, ka hapur derë në mënyrë të vrullshme ashtu edhe në mënyrë të vrullshme ka 

dal nga vetura, por i akuzuari nuk e ka sulmuar askënd. Po ashtu në këtë kontekst ka dëshmuar 

edhe dëshmitari B.G i cili ka qenë në veturën e akuzuarit dhe ka parë momentin kurrë i 

akuzuari ka hapur derën dhe ka dal jashtë veturës dhe atë me urdhër të zyrtarit policor – të 

dëmtuarit L.B, me ç’rast theksoi se i akuzuari në momentin e hapjes së derës nuk ka lënduar 

askënd. Gjykata sipas kësaj prove vërteton se zyrtari policor – i dëmtuari L.B, ka pasur lëndime 

por gjykata nga provat të cilat janë administruar gjatë procedurës së provave, nuk ka mundur të 

vërtetoj se këto lëndime janë shkaktuar nga i akuzuari B.H.  

 

Që nënkupton se në momentin kritik gjykata me asnjë provë nuk ka mundur të vërtetoj 

çfarëdo sulmi fizik drejtuar zyrtarit policor të dëmtuarit L.B, nga ana e akuzuarit me qëllim të 

pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare e që do ishte në përputhje me provën 

materiale – konkretisht me akt ekspertim. Po ashtu ky fakt shumë i rëndësishëm që është edhe 

element i veprës penale e cila ka ndikuar edhe në kualifikimin juridikë të veprës penale nga 

409 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (LPRK), është në kundërshtim edhe 

me deklaratën e vetë zyrtarit policor të dëmtuarit L.B. I dëmtuari në deponimin e tij theksoi se 

në momentin kritik i akuzuari ka hapur derën vrullshëm dhe ka goditur atë duke pohuar se 

është shumë i sigurt se goditjen e ka marr në këmbë, por nuk i kujtohet a ka qenë këmba e 

majtë apo e djathtë, por është i sigurt se goditjen e ka marr në këmbë. Ashtu që në momentin 

kur i akuzuari e kap për fyti të dëmtuarin L.B, dy zyrtarë policor të cilët kanë qenë rreth 

veturës, kanë intervenuar, kanë neutralizuar sulmin dhe personin në fjalë e kanë mbështetur për 

veture me qëllim që ta kryejnë kontrollin e akuzuarit, të veturës dhe pasagjerit, por gjatë tërë 

kësaj kohe i akuzuari ka bërë rezistencë në zyrtarë policor duke sulmuar me duar dhe këmbë të 

dëmtuarin L.Bdhe dy zyrtarët. Pra deklarata e zyrtarit policor – dëmtuarit L.Bpër gjykatën 

është shumë konfuz, pa logjikë dhe plotësisht në kundërshtim me provat siç janë deklaratat e 

dëshmitarëve, provave materiale dhe me deklaratën e akuzuarit B.H. Prandaj  gjykata duke 

marrë parasysh këto prova gjatë vlerësimit nuk e mbështeti aktgjykimin në këtë provë – 

deklaratën e dëmtuarit, sepse si e tillë nuk mund të qëndroj por qëllimi i dëmtuarit ka qenë të 

mbaj një qëndrim të njëjtë duke u bazuar se një herë ka dhënë deklaratë në këtë gjykatë me 

rastin e zhvillimit të procedurës penale e cila është udhëhequr me numër P.nr.2510/2016 ku i 

njëjti ka qenë i akuzuar për veprën penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrave zyrtare ose 

autorizimeve publike nga neni 198 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 

(KPRK) ku edhe është shpallur fajtor dhe është dënuar sipas ligjit, që si i dëmtuare është 

paraqitur këtu i akuzuari. Po ashtu gjykata nuk i kushtoj besim kësaj deklarate pasi që është në 

kundërshtim me deklaratat e zyrtarëve policor dhe me prova materiale, sepse i akuzuari nuk ka 

shkaktuar lëndime trupore zyrtarëve tjerë ashtu siç deklarohet i dëmtuari në deponimin e tij, 

sepse dëshmitari Q.K, në këtë drejtim fare nuk është deklaruar e as që e ka cilësinë e dëmtuarit 

në këtë çështje juridike.  

Vlen të theksohet sipas dispozitave të drejtës materiale dhe atë të Kodit Penal të 

Kosovës ku bëhet përshkrimi ligjor i veprës penale, pengimi i personit zyrtar në kryerjen e 

detyrave zyrtare, duhet të plotësohen disa elemente qenësore që kanë të bëjnë me figurën e 

veprës penale. Ku në fakt kjo vepër kryhet me veprim, që nënkupton duke ushtruar sulm fizik 

ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, duke shkaktuar lëndime trupore, të gjitha 

këto me qëllim të pengimit në kryerjen e detyrave të caktuara sipas ligjit. Por në rastin konkret 

sipas fakteve të rëndësishme të cilat dalin nga shtjellimi i të gjitha provave nga ana e gjykatës 

është vërtetuar fakti se i akuzuari nuk ka ndërmarrë asnjë veprim kundërligjor në dëm të 
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dëmtuarit, kështu edhe nuk ka vend për përgjegjësi penale të akuzuarit B.H, sepse gjykata gjatë 

administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre nuk ka mundur të vërtetoj një veprim 

kundërligjor që do të ishte në pajtim me figurën e veprës penale me të cilën ngarkohet i 

akuzuari e që është marrë në dëm të dëmtuarit si person zyrtar. Gjykata këto fakte ka vërtetuar 

nga deponimet e dëshmitarëve Q.K, B.G dhe të akuzuarit dhënë në shqyrtimin gjyqësor si dhe 

nga provat të cilat janë administruar gjatë procedurës së provave, të cilat janë plotësisht në 

pajtim me njëri tjetrin dhe vërtetojnë faktet vendimtare. Ky fakt tregon dhe forcon bindjen e 

gjykatës se gjatë shqyrtimit gjyqësor me asnjë provë nuk ka mundur të vërtetoj se i akuzuari ka 

pasur ndonjë veprim konkret që ka mundur të pengoj të dëmtuarin në kryerjen e detyrave 

zyrtare me rastin e kontrollimit të akuzuarit dhe veturës së tij. Prandaj, pas administrimit dhe 

analizës së provave gjykata gjatë shqyrtimit kryesor këto fakte ka vërtetuar bindshëm dhe pa 

asnjë dilemë dhe në mungesë të provave gjykata e lirojë të akuzuarin nga aktakuza në pajtim 

me dispozitën e nenit 364 par.1 nën par.1.3 të KPPK. 
 

Gjykata gjatë administrimit të provave ka lexuar edhe raportin e oficerit përpiluar nga 

zyrtari policor Q.Kme numër #... të datës 05.08.2015 dhe raportin e oficerit përpiluar nga 

zyrtari policor L.Bme numër # ... datës 05.08.2015, të cilat raporte në mënyrë identike 

përshkruajnë mënyrën e veprimit të patrullës në terren dhe atë në momentin kritik. Mirëpo 

këtyre provave gjykata nuk i fali besimin pasi që dëshmitari Q.K, gjatë dhënies së deklaratës në 

shqyrtimin gjyqësor ka përshkrua ngjarjen në mënyrë kronologjike, duke sqaruar secilin detal – 

që në fakt është në kundërshtim me raportin e datës 05.08.2015. Sa i për ketë raportit të cilën 

ka përpiluar i dëmtuari L.B, gjykata nuk i fali besimin pasi që është në kundërshtim me provat 

të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor e veçanërisht është në kundërshtim me 

deklaratat e dëshmitarëve të cilat janë marrë në pyetje para gjykatës.  
  
Vendimi mbi udhëzimin e dëmtuarit në kontest të rregullt civil për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike, gjykata e morri në pajtim me nenin 463 par.1 e 2 të Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata morri në pajtim me nenin 454 

par.1 të KPPK.  

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi në pajtim me nenin 

364 par.1 nën par.1.3 të KPPK. 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  
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2018:008601 - 13.12.2019 

Procesmbajtësja                                                                            Gjyqtarja  

Myrvete Përdibuka                                                                                             Teuta Krusha 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka te drejtë ankese në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e marrjes se njëjtit, Gjykatës se Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet të kësaj gjykate. 


