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                           P.nr. 51/2019 

 NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i pergjithshem penal, me 

gjyqtarin gjykues Fatmir Krasniqi, me sekretaren juridike Fatime Bajraktari, në lëndën penale 

kundër të akuzuareve R.K., nga fsh..........., Komuna e Dragashit, me mbrojtesin e tije av.S.B., 

nga ..........., H.D., nga fsh. ..........., Komuna e Dragashit, me mbrojtesin e tije av.N.K., nga 

Prizreni, Sh.A., nga fsh. ..........., Komuna e Dragashit, A.B., nga fsh. ..........., Komuna e 

Dragashit, S.B., nga fsh. ..........., Komuna e Dragashit, dhe S.H., nga fsh. ..........., Komuna e 

Dragashit me mbrojtesin e tije av.M.S., nga Dragashi, për shkak te veprës penale pengim i 

personave zyrtar gjate kryerjes se detyrave zyrtare nga neni 401 par.5 lidhur me nenin 31 të 

KPK-së, sipas aktakuzes së Prokurorisë Themelore te shtetit në Prizren PP.nr.3222-10/2018 të 

datës 30.04.2019, pas mbajtjes së seancës shqyrtimit kryesore në prezencën e Prokurorit 

Themelor te shtetit në Prizren Atnor Skoro, të akuzuareve, me datë 24.03.2022 mori dhe shpalli 

publikisht këtë: 

A K T G J Y K I M 
 

 

1.R.K., , nga i ati ........., dhe e ëma ........., e vajzerise ........., i lindur më datë .........në fsh. 

........., Komuna e Dragashit, ku edhe tani jeton,   shkollen e larte pedagogjike te kryer, me 

profesion arsimtar, i martuar baba i 2 femijeve, i gjendjes së mesme ekonomike, goran, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

                                          

2.H.D:, , nga i ati ........., dhe e ëma ........., e vajzerise ........., i lindur më datë .........në fsh. 

........., Komuna e Dragashit, ku edhe tani jeton, fakultetin e sigurimit te kryer, me profesion 

instruktor, me pune bletari,  martuar baba i 4 femijeve, i gjendjes së mesme ekonomike, goran, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

                                          

3.Sh.A.,  nga i ati ........., dhe e ëma ........., e vajzerise ........., i lindur më datë .........në fsh. 

........., Komuna e Dragashit, ku edhe tani jeton,   shkollen e mesme te kryer, me profesion 
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rrobaqepes, i martuar baba i 3 femijeve, i gjendjes së mesme ekonomike, goran, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

                                          

4.A.B.,  nga i ati ........., dhe e ëma ........., e vajzerise ........., i lindur më datë .........në fsh. 

........., Komuna e Dragashit, ku edhe tani jeton, fakultetin social te kryer, me profesion ofiqar i 

gjendjes civile ne Komune-Dragash,  i martuar baba i 4 femijeve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, goran, shtetas i Republikës së Kosovës. 

                                          

5.S.B:, nga i ati ........., dhe e ëma ........., e vajzerise ........., i lindur më datë .........në fsh. 

........., Komuna e Dragashit, ku edhe tani jeton, shkollen e mesme te kryer, me profesion hotelier, 

i martuar baba i 3 femijeve, i gjendjes së mesme ekonomike, goran, shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

                                  

6.S.H., nga i ati ........., dhe e ëma ........., e vajzerise ........., i lindur më datë .........në fsh. 

........., Komuna e Dragashit, ku edhe tani jeton,   fakultetin e pylltarise te kryer, pensioner, i 

martuar baba i 3 femijeve, i gjendjes së mesme ekonomike, goran-musliman, shtetas i Republikës 

së Kosovës. 

                                          

                                                     JANË   FAJTOR 

 

                                                      

Se me dt.28.07.2017 rreth ores 18,20min, ne fsh.Vranisht – Dragash, te akuzuarit me 

forcë pengojne policet ne cilesin e personave zyrtar gjate kryerjes se detyrave zyrtare, ne ate 

menyre qe gjate nje plani operativ te policis se Kosoves, njesia hetuese – SRH, dhe njesit tjera 

mbeshtetese te policis, te cilet kishin shkuar ne fsh. .........per kontrollimin e shtepis dhe objekteve 

tjera percjellese te S.R., - i dyshuar si pjesetar i agjencis serbe te sigurise dhe inteligjences (BIA), 

me ç’rast pasi fillon kontrollimi nga ana e policise ne shtepin e tije, qytetaret fillojne te mblidhen 

ne afersi te shtepis se te dyshuarit, te cilet fillimisht vetem vezhgojne veprimet e policise, por 

pasi qe perfundon kontrollimi i shtepis dhe njesit e policis fillojne qe te largohen nga vendi i 

ngjarjes, te akuzuarit R.K., H.D., Sh.A., A.B., S.B., S.H., dhe F.N., i prijne turmes se qytetareve 

te revoltuar te cilet bllokojne rrugen afersisht rreth 30 minuta, duke penguar levizjen e 

automjeteve zyrtare te policise, ne shenje pakenaqesie gjate se ciles fillojne te fyejne policin me 

fjalet: “jebem ti drzhavu, llopovi, krimineli, bezhite odavde, to je srbija, ovde je srbija, majku 

vam jebem, shiptarsko gjubre, majmuni, mangupi, Kfor etj”, me te cilat veprime kane penguar 

personat zyrtare ne kryerjen e detyres zyrtare, 

 

-Kesodore kane kryer veprën penale pengim i personave zyrtar ne kryerjen e 

detarave zyrtare nga neni 401 par.5 lidhur me nenin 31 të KPK-së. 

 

          Prandaj gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 21, 38, 39, 40, 42, 69, 70, 71, 72, te KP-se, e 

nenit 401 par.5 dhe nenit 365 të KPPK-së,  te akuzuarit gjykata i  

                                                 GJ Y K O N                                                                                         

 

1.R.K., DENIM ME BURGIM, ne kohezgjatje prej 1 /një/ viti, i cili denim do te 

ekzekutohet ne afatin ligjor prej 15 diteve, pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi. 
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2.H.D., , DENIM ME BURGIM, ne kohezgjatje prej 1 /një/ viti, i cili denim do te 

ekzekutohet ne afatin ligjor prej 15 diteve, pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

 

3.Sh.A., DENIM ME BURGIM, ne kohezgjatje prej 1 /një/ viti, i cili denim do te 

ekzekutohet ne afatin ligjor prej 15 diteve, pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

 

4.A.B., DENIM ME BURGIM, ne kohezgjatje prej 1 /një/ viti, i cili denim do te 

ekzekutohet ne afatin ligjor prej 15 diteve, pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

 

5.S.B., DENIM ME BURGIM, ne kohezgjatje prej 1 /një/ viti, i cili denim do te 

ekzekutohet ne afatin ligjor prej 15 diteve, pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

 

6.S.H., DENIM ME BURGIM, ne kohezgjatje prej 1 /një/ viti, i cili denim do te 

ekzekutohet ne afatin ligjor prej 15 diteve, pas plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi. 

 

Obligohen te akuzuarit që ti paguajne të gjitha shpenzimet e procedurës penale (sipas 

llogarisë së gjykatës), sado qe te jene ato, dhe ne emer te paushallit gjyqësor  secili shumen veç 

e veç me nga 50 Eurove, si dhe ne emer te kompenzimit per viktimat e krimit secili shumen veç 

e veç me nga 30,00 eurove, të gjitha keto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimi, 

          

           Te demtuarit F.B., B.R., E.P., R.K., Sh.K., Z.K., F.H., S.R., L.Th., M.R., G.H., dhe 

G.K., qe te gjithe zyrtare policor prane stacionit policor Alfa ne Prizren, per realizimin e 

kerkeses pasurore-juridike udhezohen ne kontest te rregullt civilo-juridik.  

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore e shtetit në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP.nr.3222-10/2018 

të datës 30.04.2019 kunder te akuzuareve R.K., H.D., Sh.A., A.B., S.B., dhe S.h., qe te gjithe 

nga fsh. .........- Dragash, për shkak te veprës penale pengimi i personave zytar ne kryerjen e 

detyrave zyrtare nga neni 401 par.5 lidhur me nenin 31 te KPK-së.  

 

Prokurori Themelor i shtetit ne Prizren Atnor Skoro në fjalën e tijë perfundimtare 

deklaron: pas mbajtjes se seancave gjyqesore ne kete çeshtje penale, administrimit te provave 

personale si dhe ato materiale, degjimit te deshmitareve zyrtareve policore F.B., B.R., E.P., 

R.K., Sh.K., Z.K., F.H., S.R., L.Th., M.R., G.H., dhe G.K.,nga te cilet ne teresi eshte vertetuar 

se te akuzuarit R.K., H.D., Sh.A., A.B., S.B., dhe S.h., qe te gjithe nga fsh. .........- Dragash ne 

bashkekryerje kane kryer vepren penale pengim i personave zyrtar ne kryerjen e detyrave zyrtare 

nga neni 401 par.5 lidhur me nenin 31 te KP-es, se të akuzuarit kane kryer vepren penale objekt 

i kesaj akuze ne menyre bindese eshte vertetuar nga degjimi i deshmitarevete lartecekur, te cilet 

gjate dhenjes se deshmive te tyre ne seancat gjyqesore kane vertetuar faktin se me dt.28.07.2017, 

kane qene ne fsh........... – Dragash ne shtepin e qytetarit S.R., ke eshte bere bastisja e shtepis se 

tije, dhe nga e cila bastisje edhe i njejti eshte arrestuar dhe pas kryerjes se operacionit policor te 

njejtit – policet kane hasur ne rezistenc nga qytetaret te cilet kane bllokuar rrugen perafersisht 

30 minuta, duke penguar levizjen e automjeteve zyrtare te policis dhe njekohsisht edhe i kane 

ofenduar me fjale fyese zyrtaret e policise te pershkruara si ne aktakuze, e te cilet gjate deshmive 

te tyre kane identifikuar se ne tubimin e mbajtur diten kritike dhe personat te cilet kane çfaqur 

rezistenc aktive ndaj policis kane qene edhe ketu te akuzuarit, i cili fakt poashtu edhe eshte 

provuar ng shiqimi i CD-es ku verehen shume qytetare te cilet kane qene ne tubime si 
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pjesemarres edhe ketu te akuzuarit, e i cili fakt pjeserisht provohet edhe nga mbrojtja e te 

akuzuareve te cilet kane pohuar faktin se ne nje menyre kane qene ne kete tubim por duke mohuar 

se kane çfaqur rezistenc ndaj policis, dhe duke mohuar se te ken ofenduar zyrtaret policor me 

fjalet fyese. Prandaj nga te gjitha keto si melartecekur ne teresi eshte vertetuar se te akuzuarit 

kane kryer vepren penale objekt i kesaj akuze per çka i propozoj gjykates qe te njejtit te shpallen 

fajtor dhe te denohen sipas ligjit. Gjykata me rastin e caktimit te llojit dhe lartesis se denimit 

perveç rrethanave lehtesuese nese gjen te ket parasysh edhe rrethanen renduese dhe ate peshen e 

vepres penale, rezikshmerin shoqerore te vepres penale, dashjen e te akuzuareve te cilet me 

veprimet e tyre kane çfaqur rezistenc ndaj policis se Kosoves, polici e cila merret me sigurimin 

dhe mbrojtjen e qytetareve te R. se Kosoves. 

 

Te demtuarit F.B., B.R., E.P., R.K., deklarojne se e mbeshtesim fjalen hyrese te 

prokurorit te shtetit lidhur me realizimin e kerkeses pasuroro juridike, secili veç e veç deklarojne 

se qendrojne prane realizimit te kesaj kerkese ne kontest te rregullt civilo juridik. 

 

 Mbrojtesi i te akuzuarit R.K., av.S.B., ne fjalen e tij perfundimtare deklaron: edhepse 

fjalen perfundimtare e ka pregaditur me shkrim e cila fjale perfundimtare i dorezohet gjykates 

dhe i bashkangjitet shkresave te lendes, shkurtimisht te njejten edhe e elaboron: nga te gjitha 

keto prova te administruara nuk eshte vertetuar se i akuzuari R.K., ka kryer vepren penale, asnjeri 

nga deshmitaret e degjuar te cilet kane kryer kontrollin ne shtepin e Sejkin Rrushitit ne fsh. 

...........– Dragash, nuk e kane njohur te mbrojturin tim R........... para se te ndodh ky rast, keshtu 

qe nuk kane mundur qe te njohin as ketu ne gjykate, ashtu qe ne baze te kesaj deklaratat e tyre 

nuk mund te mirren sikur prova valide ne baze te te cilave Rexhepi mund te shpallet fajtor dhe 

te denohet sipas ligjit. Nefotografit te parashtruara edhe cd-en e shiquar nuk eshte askund prezent 

R.K., , per çka i akuzuari R........... sipas deklarates se tije asnjehere nuk ka deklaruar ne polici 

se ai ishte prezent ne vend te ngjarjes. Ne baze te deklarimeve une propozoj qe gjykata ta liroj 

nga akuza dhe ndaj te njejtit te merr aktgjykim lirues si eshte thene edhe ne vazhdim te fjales 

perfundimtare te dorezuar me shkrim. 

 

I akuzuari R.K., ne fjalen e tij perfundimtare deklaron: ne teresi qendroj prane fjales 

perfundimtare te mbrojtesit tim av.S.B., , vetem desha te perseris fjalet e avokatit tim se asnjehere 

nuk kam deklaruar ne polici se kam marr pjese ne kete tubim, perkundrazi gjate tere kohes se 

degjimit ne polici kam deshmuar qe nuk kam marr pjese ne kete tubim dhe i kam propozuar 

policis qe nese gjejne edhe nje prove qe une te isha ne ate tubim te me caktoj paraburgimin apo 

mbajtjen ne paraburgim, sepse une e ndiej vehten te pafajshem dhe ate pas shiqimit te CD-esdhe 

perfundimti te deklarates njeri nga inspektoret e policis me ka zgjatur doren dhe me ka kerkuar 

falje duke me thene se eshte bere nje gabim. 

 

Mbrojtesi i te akuzuarit H.D., av.N.K., ne fjalen e tij perfundimtare deklaron: fjalen 

perfundimtare e ka pregaditur me shkrim te njejten e dorezon gjykates dhe e njejta fjale i 

bashkangjitet shkresave te lendes, kurse shkurtiisht e elaboron: ne fjalen perfundimtare te 

dorezuar me shkrim kam lën diçka manget e te cilen deklaroj se pershkrimi faktik dhe juridik e 

dhene ne kete aktakuze nuk mund te vertetohet qendrueshmeria e kesaj aktakuze nga fakti se me 

asnje prove ne te cilen eshte thirre kjo aktakuze, nuk eshte vertetuar se i mbrojturi im i akuzuari 

H:D., si prijes me te tjeret ka penguar dhe bllokuar policin e Kosoves ne kryerjen e detyrave 

zyrtare dhe ne keto rrethana kane kryer vepren penale pengim i personit zyrtar ne kryerjen e 

detyrave zyrtare nga neni 401 par.5 e lidhur me nenin 31 te KP-es. Me te gjitha provat ne te cilat 

eshte thirr aktakuza, degjimin e policve zyrtar te cilet ne menyre decidive jane degjuar dhe ne 

propozim te gjyqtarit qe te njejtit te kthehen nga i akuzuari per ta identifikuar, asnjeri nga policet 

si te demtuar ne kete rast penal nuk e ka njohur dhe kane thene se nuk e kemi pare kete person, 
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poashtu nuk qendron pohimi si ne aktakuze se ketu nga ana e prokurorit eshte konstatuar se gjate 

shiqimit te CD-es, ketu i akuzuari H........... eshte verejtur ne CD, mirepo ne procesverbalin e 

kesaj gjykate eshte konstatuar se i njejti nuk eshte verejtur, poashtu konstatoj se vertet kjo 

aktakuze ne keto rrethana dhe per kete veper penale nuk ka prova te bindshme dhe te prekshme 

se ketu i mbrojturi im e ka kryer vepren penale. Ne te kunderten kemi propozuar deshmitar te 

cilet jane degjuar dhe ate M.H., dhe M.M., te cilet kane pershkruar kohen dhe vendin ku e kane 

takuar te akuzuarin – te mbrojturin tim, i cili nuk ka lidhje dhe nuk ka marr pjese ne kete tubim. 

Po e perseris duke shtuar se eshte e pa tolerueshme qe eshte leshuar si nga policia ashtu edhe nga 

prokuroria qe mos te propozohet dhe mos te degjohet ne cilesin e deshmitarit qytetari M. 

R..........., deshmitar kyq i cili ka qene prezent, ka bashkepunuar me policin, i njejti e din mire 

rastin se kush ka mundur te jet nga personat qe kane penguar policin, keto jane fakte te 

pamohueshme qe e argumentojne pafajesin e te akuzuarit, andaj gjykatesi propozoj nga keto te 

dhena ne fjale perfundimtare te dorezuar me shkrim te mbrojturin tim ta liroj nga kjo akuzë. 

 

I akuzuari H.D., ne fjalen e tij perfundimtare deklaron: ne teresi qendroj prane fjales 

perfundimtare te mbrojtesit tim av.N.K., , te njejten e mbeshtes ne teresi dhe nuk kam çka te 

deklaroj, vetem se dua te shtoj se gjykata propozimin tim e ka refuzuar sa i perket degjimit te 

deshmitarit M.R., nga krejt kjo qe u tha sipas kesaj aktakuze nuk mund qe te jemi te gjithe fajtor 

dhe te futemi ne nje pako-kuti, ngase si kam deklaruar edhe me heret une nuk kam qene fare ne 

tubim te qytetareve dhe sa i perket pergjegjesise ajo nuk mund te jet kolektive por pergjegjesia 

eshte individuale. 

 

I akuzuari Sh.A., ne fjalen e tije perfundimtare deklaron: kane kaluar me shume se 5 vite 

prej se jemi ne gjykim, prokuroria nuk ka deshmuar se une isha organizator ne kete grup te 

njerezve ketu, dhe me asnje prove nuk eshte deshmuar se ne kemi kryer njefar organizimi, kemi 

bere gjoja tubimin e qytetareve perkundrazi se ne jemi te perzgjedhur ne menyre selektive, pse 

e them kete se ne inqizimin te cilen e kemi shikuar eshte pare se personat te cilet ishin agresiv 

nuk jane te proceduar, ndersa deshmitaret e aktakuzes ne pyetje te te gjitheve prej nesh qe te 

kthehen ne drejtimin tim dhe kah une, ata kane dhene pergjigje negative duke u pergjigjur se jo 

nuk e njoh.Une jam i mendimitqe policet te cilet e kane kryer punen e vete, per te cilen jane 

paguar dhe te cilet kane pasur kontakt me bashkefshataret, kane mundur qe te mbajne ne mend 

se kane pasur kontakt te afert me ta, qe une nuk kam pasur kurrfare kontakti dhe qe kam nuk 

kam marre pjese ne  njefare menyre te kesaj proteste, nuk kam qene aty prezent dhe nuk kam 

qene ne dijeni se policia e Kosoves do te kryen kete bastisje apo jo, dhe ne shiqimin ne cd-ne, 

nuk eshte verejtuar se i kam penguar zyrtaret policor ne kryerjen e detyrave te tyre, dhe per kete 

nuk jam fajtor dhe e kam ndergjegjen e paster tjeter nuk kam qka te deklaroj e as qka te shtoj.  

 

I akuzuari A.B., sne fjalen e tije perfundimtare deklaron: ne teresi i mbeshtese fjalet 

perfundimtare mbrojtese te parafolesit tim Sh.A., , kurse dua te shtoj edhe kete se nuk e ndiej 

vehten fajtor, se ne vetedijen time nuk mendoj per asi gjera, une nga viti 2000 punoj ne 

institucionet e Kosoves dhe nuk kam problem me askend, kurse fotografin te cilen me keni 

treguar nga cd-a, une nuk kam faj qe i kam fqinje M.R., , dhe keta police qe ishin ne gjykate dhe 

ishin kthyer kah une dhe te tjeret ketu ne salle, dhe kane deklaruar se nuk e njohim asnjerin, dua 

te them se jam une jam fqinji i M..........., dola te shoh se qka po ndodh, nuk jam fajtor dhe e kam 

ndergjegjen e paster, tjeter nuk kam qka te shtoj. 

 

I akuzuari S.B., ne fjalen e tije perfundimtare deklaron: i mbeshtes ne teresi fjalen 

mbrojtese te parafolesve te mi Sh.A., dhe A.B., une nuk e ndiej vehten fajtor, unne gjate kthimit 

e kam hasur tubimin, kane qene ketu prezent policet deshmitar ne sallene gjykimit dhe asnjeri 

prej tyre mua nuk me kane njohur, per momentin jam me shendet i semure dhe nuk mund te 
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kryej veprime te tilla, qe 22 vite ja, me diabet dhe marr insulina, keshtu qe per kete veper penale 

nuk jam fajtor dhe nuk e ndiej veten fajtor. 

 

Mbrojtesi i te akuzuarit S.H., av.M.S., ne fjalen e tije perfundimtare deklaron: fjalen 

perfundimtare e ka pregaditur me shkrim te njejten ia dorezon ne kopje te mjaftueshme gjykates 

dhe e njejta i bashkangjitet shkresave te lendes, por shkurtimisht e elaboron duke theksuar, se 

dua te shtoj se  kemi pritur nga prokurori qe te miratoj te gjitha theksimet e te mbrojturit tim 

S.H., nga te cilat ne menyre te bazuar rrjedh se i mbrojturi im S.H., nuk ka kryer veper penale, 

aktakuza bazohet pikerisht ne deklaratat e deshmitareve te propozuar nga ana e prokuroris, ku 

gjate degjimti te te githe atyre deshmitareve asnjeri nuk e ka cekur S.H., si fajtor, i cili kishte 

mundur te kryej kete veper penale, e poashtu ne inqizimin e CD-es,  i cili eshte dministruar si 

prove ne shqyrtim kryes, aty nuk ishte si person prezent ne vendin e ngjarjes S.H., si vend i 

kryerjes se vepres penale, deshmitaret e degjuar ne kete procedure B.R., dhe R.S., kanë deshmuar 

se S.H., ne diten kritike deri pas dite ishte ne nje festë – aheng familjar ndersa nga mbremja ka 

qene prezent ne xhami ne kohen e faljes se akshamit, ashtu qe periudha kur eshte kryer bastisja 

ne vendin e ngjarjes ne shtepin e M.m., , dhe ne kohen kur qytetaret e fsh.Vranisht gjindeshin ne 

tubim, S.H., as qe ishte ne dijeni per ate tubim, me vone pas daljes nga xhamia ka degjuar fjale 

si komente se policia ka kryer bastisjen ne shtepin e M..........., duke pasur parasysh nga kjo nuk 

ka akuze e as nuk ka pergjegjesi penale pa prova te kjarta dhe te parezistueshme, edhe ne kete 

rast nuk ka baze qe te shpallet fajtor per vepren penale nga kjo lende penale per te mbrojturin 

tim te pandehurin S.h., propozoj qe gjykata ndaj te njejtit te sjell nje aktgjykim lirues, per shkak 

te mungeses se provave se ka kryer vepren penale per te cilen e ngarkon aktakuza.  

 

I akuzuari S.H., ne fjalen e tij perfundimtare deklaron: ne teresi e mbeshtes fjalen 

perfundimtare te mbrojtesit tim av.M.S., , dua te shtoj edhe kete se une si gjykate kam besim tek 

ju duke e ndier vehten te relaksuar ashtu sikurse qe ju keni thene ashtu e vertetoj une se ne kete 

aktakuze nuk kam asgje te perbashket, nuk e ndiej vehten fajtor sepse nuk kam qene aty ne tubim.  

 

Në shqyrtimin kryesor gjyqesor i akuzuari R.K., ne mbrojtjen e tijë ka deklaruar se nuk 

e ndien vehten fajtor për vepren penale per te cilen e ngarkon aktakuza, me arsyetim se nuk ka 

qene pjesmares i tubimit ne fsh. ...........-Dragash, pra nuk ka pare njerez te tubuar e as nuk ka 

pare policine nga se nuk ka qene ne fshat, por per rastin kam degjiuar biseda ne fshat dhe nje 

mije fjale. 

Ne shqyrtimin kryesor gjyqesor i akuzuari H.D., ne mbrojtjen e tije ka deklaruar: eshte e 

vertet se jam banor i fsh. ...........dhe se shtepia ime eshte larg shtepise se fqinjit tim M........... jo 

me shume se 200 metra, veq nje rruge na ndan. Eshte e vertet se ne shtepine e M.M., policia e 

Kosoves ka kryer nje kontroll-bastisje, edhe pse une nuk kam qene ne fshat por kam qene ne nje 

fshat krejt tjeter qe quhet M............ Eshte e vertet se kur jam kthyer me veturen time nga 

fsh.Mlika per ne shtepi, e kam ndalur veturen ne qender te fshatit ..........., nuk kam mundur te 

shkoj ne shtepi me famijen time shkaku i tubimit te qytetareve ne fshat, kete e kam pare vete. 

Pra shtoje se nuke e ndiej vehten fajtor per vepren penale per te cilen me ngarkon aktakuza se si 

thash me larte une nuk kam marre pjese ne tubimin e qytetareve nga se nuk kam qene ne shtepi 

ne fsh. ...........por kam qene bashke me familjen ne fsh. ............  

 

Ne shqyrtim kryesor gjyqesor i akuzuari Sh.A., ne mbrojtjen e tije ka deklaruar: Une nuk 

kam mare pjese ne tubimin e qytareve te fshatit, nga se informatat per kete tubim i kam marre 

nga vajza ime dhe nga djali i vellaut tim, nga se nuk e kam ditur se duhet te vije policia, dhe 

dikund kah ora 18,30 min, shkova te marr nje veshje kombetare per ta punuar ne lokalin tim, dhe 

se lokalin tim nga shtepia e M........... e kam larg rreth 30-40 metra, dhe aty e kam verejtur policin 

e Kosoves dhe nje numer te konsiderueshem te qytetareve, aty kam mbetur nja 15 minuta dhe 
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me pas shkova ne lokalin tim. Aty qendrova qe te shoh dhe kurioz te di se qka po ndodh, dhe 

nuk kam pasur kurfar qellimi tjeter, dhe se une kam qene ne krahun e kundert te rruges dhe larg 

policise. Dua te shtoje se une nuk i kam penguar policet e as nuk i kam ofenduar e as nuk ia kam 

bllokuar rrugen e kalimit te veturave te policise. Shtoj edhe kete se nga turma kam degjuar zera 

qe ishin kunder policise se Kosoves si p.sh.i kane ofenduar policet duke i sharre nenen, shtetin e 

Kosoves e kane sharr, pastaj kane bertitur KFOR-in turk etj.  

Ne shqyrtim kryesor gjyqesor i akuzuari A.B., ne mbrojtjen e tije ka deklaruar: me qenese 

shtepine time e kam afer tubimit te qytetareve une kam qene ne tubim, mirepo une kam qendruar 

anash, nuk jam fut ne tubim, nga se une nuk kam qene nga fillimi por kam por kam marr pjese 

vetem ather kur kam degjuar zera, zhurme-bertima, une nuk ndermar asnje veprim kunder 

policise as nuk i kam penguar e as nuk i kam ofenduar. Eshte e vertet se kam degjuar zhurma 

bertima te zerit por nuk i kam kushtuar kujdes e as rendesi fjaleve se qka kane thene, por ne 

tubim kishte nje numer te vogel te qytetareve, kryesisht ishin kurbetqinje, tentuan ta bllokojne 

rrugen, por aty e kam poare M..........., i cili ju ka drejtuar turmes se qdo gje ka perfunduar dhe 

se tani shperndahuni dhe leshoni rrugen qe te kaloje policia. 

 

Ne shqyrtim kryesor gjyqesor i akuzuari S.B., ne mbrojtjen e tije ka deklaruar: derisa ka 

qene polica ne shtepine e Mahmutit per kontroll, une nuk e di nga se nuk kam qene aty, kurse 

kur eshte bere tubimi i qytetareve e di me kujtohet. Une per vehten time kam ardhur ne fund ne 

tubim dhe nuk qendruar me shume se 5 minuta, kurse une nuk kam ndermar kurfar veprime ndaj 

policeve as nuk i kam bllokuar rrugen e as nuk i kam ofenduar. Pjesemares ne tubim ka pasur 

aty kane bere zhurme, kane qene disa te rinje, kane bertituur por fjalet nuk po me kujtohen. 

 

Ne shqyrtim kryesor gjyqesor i akuzuari S.H., ne mbrojtjen e tije ka deklaruar: diten 

kritike nuk kam qene ne tubimin e qytetareve, por kam qene ne periferi te fshatit Vranishte nga 

se kemi pasur nje aheng-darsem familjare, syneti, dhe se deri ne oren 20,30 min, kam qendruar 

aty ne darsem, dhe ne kete kohe meqenese eshte koha e namazit jam nisur per ne xhami per 

namaz, kurse nuk kam pare vetura te policise as ne hyrje e as ne dalje te fshatit. Gjate kohes se 

veres rruga eshte me e frenkfrentuar me njerez nga se ka kurbetqinje, dhe gjate rruges per ne 

xhami kam qene me A.B., dhe R:S., kurse si zakonisht pas namazit jemi kthyer ne restorant kemi 

pi nga nje kafe dhe restoranti eshte i S.B.,. Ne restoran si zakonisht aty bisedohet dhe aty kam 

degjuar une se ne fshat kane qene policet per kontroll, por une nuk i vuri ren e as koncetrim 

ketyre bisedave. Dua te shtoj edhe kete se nuk kam qene prezent ne tubimin e qytetareve, kjo 

vertetohet edhe nga shikimi i CD-se, ku aty nuk verehem une askund.   

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor i administroi të gjitha provat e nevojshme si teresi dhe pas 

analizimit të secilës provë veç e veç dhe në bazë të gjithave vërtetoi këtë gjendje faktike:                                                      

 

Se me dt.28.07.2017 rreth ores 18,20min, ne fsh. ...........– Dragash, te akuzuarit me forcë 

pengojne policet ne cilesin e personave zyrtar gjate kryerjes se detyrave zyrtare, ne ate menyre 

qe gjate nje plani operativ te policis se Kosoves, njesia hetuese – SRH, dhe njesit tjera 

mbeshtetese te policis, te cilet kishin shkuar ne fsh.Vranisht per kontrollimin e shtepis dhe 

objekteve tjera percjellese te S.R.,– i dyshuar si pjesetar i agjencis serbe te sigurise dhe 

inteligjences (BIJA), me ç’rast pasi fillon kontrollimi nga ana e policise ne shtepin e tije, 

qytetaret fillojne te mblidhen ne afersi te shtepis se te dyshuarit, te cilet fillimisht vetem 

vezhgojne veprimet e policise, por pasi qe perfundon kontrollimi i shtepis dhe njesit e policis 

fillojne qe te largohen nga vendi i ngjarjes, te akuzuarit R.K., H.D., Sh.A., A.B., S.B., S.H., dhe 

F.N., i prijne turmes se qytetareve te revoltuar te cilet bllokojne rrugen afersisht rreth 30 minuta, 

duke penguar levizjen e automjeteve zyrtare te policise, ne shenje pakenaqesie gjate se ciles 

fillojne te fyejne policin me fjalet: “jebem ti drzhavu, llopovi, krimineli, bezhite odavde, to je 
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srbija, ovde je srbija, majku vam jebem, shiptarsko gjubre, majmuni, mangupi, Kfor etj”, me te 

cilat veprime kane penguar personat zyrtare ne kryerjen e detyres zyrtare, 

 

Gjykata këtë gjendje faktike e ka vërtetuar edhe nga provat materiale, deklarata e te 

demtuareve-deshmitar, zyrtaret policor, B.R.,  E.P., G.K., , U.Sh., G.H., e dhene ne stacionin 

policor ne Prizren me dt.28.07.2017, deklarata e te demtuareve-deshmitareve, zyrtaret policor 

Sh.K., Z.K., Rr.K., L.Th., S..R., e dhene ne stacionin policor ne Prizren me dt.31.07.2017, 

deklarata e te demtuareve-deshmitareve zyrtaret policor F.H., dhene ne stacionin policor ne 

Prizren me dt.14.08.2017, dhe i demtuari deshmitar zyrtari policor M.R., deklaraten e dhene ne 

stacionin policor me dt.18.08.2017, deklaratat e te dyshuareve R.K., e dhene ne stacionin policor 

ne Prizren me dt.08.11.2017, deklarata e te dyshuarit H.D., e dhene ne stacionin policor ne 

Prizren me dt.09.11.2017, pastaj deklarata e te dyshuarit Sh.A., e dhene ne stacionin policor ne 

Prizren me dt.13.03.2018, deklarata e te dyshuarit A.B., e dhene ne stacionin policor ne Prizren 

me dt.13.03.2018, deklarata e te dyshuarit S.B., e dhene ne tacionin policor ne Prizren me 

dt.14.03.2018, deklarata e te dyshuarit S.H., e dhene ne stacionin policor ne Prizren me 

dt.14.03.2018, shiqimi i CD-es, video inqizim nga vendi i ngjarjes, deklarata e deshmitareve I.F., 

I.Z., e dhene ne gjykate si nga procesverbali i dt.03.02.2022, deklarata e deshmitareve S.K., 

V.K., M.H., M.K., L.A., R.S., B.R.,  e dhene ne gjykate si nga procesverbali i dt.23.12.2021, si 

dhe administrimit te provave te tjera bashkangjitur shkresave te lendes.    

 

            Gjykata ne cilesin e deshmitarit ka degjuar te demtuarin – zyrtarin policor F.B., i cili 

deklaron: si zyrtar policor kam qene shef i njesis per hetimet ne kuader te hetimeve rajonale 

andaj me dt.28.07.2017, rreth ores 18,00 bashke me koleget e kam zbatuar urdheresen e gjykates 

per nje operacion bastisje ne nje shtepi banimi ne fsh.........-Dragash. Sa me kujtohet mua kane 

qene dikund 4-5 vetura zyrtare te policise dhe ate une si zyrtar policor kam qene me rroba civile 

kursenjesia mbeshtetese e policis kane qene me rroba zyrtare uniforme te policise. Ne ate shtepi 

ku e kemi kryer bastisjen-ishte personi qe kerkohej e qe quhej S.Rr.,– i dyshuar si pjesetar i 

agjencis serbedhe inteligjences (bia), ku kryefamiljaret prinderit babai – M.Rr., dhe nena kane 

bashkepunuar gjate tere periudhes sa kane asistuar policia ne bastisje. Gjate kesaj kohe sa eshte 

kryer operacioni kam monitoruar situaten dhe kam  verejtur jashte ne rrugen kryesore te fshatit 

kane filluar te mblidheshin qytetaret e fshatit ne tubim. Pasi qe eshte kryer plani poerativ i 

bastisjes me tu kthyer ne rrugen kryesore nga fsh. .........per ne Prizren qytetaret e fshatit e 

bllokojne rrugen ne shenje proteste ndaj policise paraprakisht per shkak te bastisjes se kryer ne 

shtepin e bashkefshatarit te tyre. Protestuesit ne mesin e tyre edhe te akuzuarit ketu prezent, gjate 

tubimit te tyre duke umbledhur si turma tenjejtit edhe kane brohoritur ne drejtim te policise dhe 

ate “llopovi, jebem ti drzhavu, bezhite odavde, vi ste krimineli, tu je srbija etj.” Ngaketo shprehje, 

jo vetem une si zyrtar policor por edhe institucionet e shtetit te Kosoves ekemi ndier vehten te 

ofenduar dhe te fyer rende nga kjo mase e qytetareve te cilet protestonin edhepse sipolici kemi 

ngelur gjysem ore me rruge te bllokuar ngase turma e njerezve kane qene rreth 150 qytetare 

perafersisht pjesemarres dhe secili nga ata kane shprehur pakenaqesine ndaj institucioneve te R. 

se Kosoves-policine duke brohoritur dhe ofenduar me fjalet si melartecekura, nemesin e 

qytetareve ne kete turme me te zeshmit kane qeneketu prezent te akuzuarit. Edhepse ne mesin 

tone kemi pasur polic i cili ka bashkebiseduar me qytetaret qe e kishin bllokuar rrugen ne gjuhen 

e tyre boshnjake duke kerkuar qe ta lirojne rrugen edhepse te njejtit nuk i kane perfillur 

askerkesat e as urdherat tona per ta liruar rrugen, kam kerkuar ndihme nga drejtori i policise duke 

i treguar gjendjen, i njejti ka insistuar te na dergoje trupa shtese si njesi speciale edhepse pas 

njeperpjekje maksimale kemi arritur qe nga kjo turme te hapet korridori per te kaluar per çka ne 

duke u larguar ne vazhdimesi nga turma duke bere zhurme, bertime, jane degjuar zerat e 

protestuesve dukena fyer dhe ofenduar deri ne dalje te fshatit Vranisht, ngae gjithe kjo deklaroj 

se une jo vetem si zyrtar policor por edhe si institucion endiej vehten te demtuar nga shprehjet 
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ofenduese dhe fyerjet te drejtuara nga qytetaret e atij fshati nemesin e tyre edhe ketu te akuzuarit. 

Gjate tere kohes sa kemi biseduar me turmen me kolegun tim qe ishim nekembe e qe e njihte 

gjuhen boshnjake, ne vazhdimesi edhemasa- turma eshte inqizuar nga disa kende – pozita me 

arsyetim se nenuk ishim tepregaditur se do te ndodh nje rezistenc nga qytetaret e fshatit ne 

formen dhe menyren qe ata kane shpreh pakenaqesin me fyerje dhe ofendime, edhepse gjate 

daljesngaky fshat protestuesit perveç fyerjevedhe ofendimeve nuk kane perdorur forcëdhe nuk 

janegjuajtur veturat e policise me ndonje mjet.  

 

  Gjykata ne cilesin e deshmitarit eka degjuar te demtuarin zyrtarin policor B.R., i cili 

deklaron: sa me kujtohet mua me dt.28.07.2017, rreth ores 18,00 ne cilesin e zyrtarit policor 

prane drejtoris rajonale tepolicis ne Prizren se bashku me koleget tjere hetues te sektorit rajonal 

kemi shkuar ne fsh.Vranisht-Dragash per ta zbatuar nje urdherese te gjykates themelore ne 

Prizren per bastisjen e shtepis te dyshuarit S.R., , ku se bashku me neve kane qene edhe disa 

vetura zyrtare tepolicise dhe ate kanepasur mbishkrimin policia. Kryefamiljari i shtepis ka qene 

shume bashkepunues me organet policore dhe gjithçka eshte kryer ne rregull sa i perket bastisjes, 

i njejti e ka nenshkruar procesverbalin pa asnje verejtje. Ne momentin kur kemi dalur jashte 

shtepis, kemi hypur ne vetura dhe jemi nisur per ne Prizren dikund 150 qytetare te fshatit ishin 

grumbulluar dhe duke protestuar e kishin bllokuar rrugen per dalje nga fshati qytetaret e tubuar 

na kane ofenduar dhe fyer jo vetem si zyrtar policor por edhe si institucione policore te R. se 

Kosoves duke bertitur me ze te larte jane degjuar fjalet ne gjuhen serbokroate duke na thene 

“jebem ti drzhavu, llopovi, bezhite odavde, vi ste krimineli, tu je srbija, kfor, kfor, kfor” etj, ku 

ne kemi qene perafersisht te bllokuar ne rruge rreth 30 minuta ngase turma bertitke dhe rezistonte 

me sharrje dhe fyerje me ç’rast hetuesit tjere policor qe kane qene te angazhuar ne vazhdimesi 

nga pozita dhe kende te ndryshme ka me propozqe kane qene me te zeshmit dhe organizatoret 

edhepse une si zyrtar policor person fizik por edhe si institucion e ndiej vehten te demtuar ngase 

kemi qene te fyer dhe te ofenduar.  

 

Gjykata ne cilesin e deshmitarit e ka degjuar te demtuarin zyrtarin policor E.P., i cili 

deklaron: si zyrtar policor e kemi zbatuar nje urdherese te gjykates  per bastisje ne shtepin e S.R., 

i cili ishte i dyshuar dhe ate ne fsh. .........-Dragash, duke asistuar ne kete mision edhe koleget 

tjere zyrtar policor dhe 4-5 vetura policore zyrtare me shenjen policia, pas kryerjes se bastisjes 

ne dalje te fshatit kemi qene te bllokuar nga turma e qytetareve te cilet kane protestuar ne drejtim 

te policis dhe ate kemi ngelur 30 minuta ne rruge te bllokuar te njejtit na kane ofenduar me 

fjalet:”jeni kriminel, ikni prej ketu, hajna ju q... shtetin, nenen” etj, edhepse une i kam kuptuar 

keto fjale ngase e njoh gjuhen boshnjake, une se bashku me kolegun kapitenin F.B., jemi nisur 

ne kembe ne drejtim te turmes duke i bere kerkese qe te largohen dhe ta lirojne rrugen, une 

gjithmone kam bashkebiseduar me qytetaret ne gjuhen boshnjake edhepse sjelljet tona kane qene 

ne nivel shume te mire dhe te qete me qytetaret e fsh.Vranisht kurse ne rastin konkret une e ndiej 

vehten te demtuar ngase kam qene i rrezikuar, fyer, ofenduar, dhe kanosur nga turma e qytetareve 

te fsh.Vranisht. Edhepse gjate tere kohes permes rrugeve operative koleget e tjere kane bere 

inqizime dhe fotografime te mases se tubuar.    

 

 Gjykata ne cilesin e deshmitarit ka degjuar te demtuaren zyrtaren policore Rr.K., e cila 

deklaron: same kujtohet mua me dt.28.07.2017, rrethores 18,00 si zyrtare policore se bashku me 

koleget e tjere te njesis operative e kemi zbatuar nje urdherese te gjykates ne Prizren, ku kemi 

shkuar ne bastisjen e nje shtepie ne fsh. .........-Dragash, tek qytetari S.R., dhe ate bashke me neve 

kane asistuar edhe 4-5 vetura policore me mbishkrimin policia. Gjate bastisjes çdo gje ishte ne 

rregull nuk kemi hasur asnje problem ne ate shtepi, pronari i shtepis ka qene bashkepunues me 

policin gjate bastisjes, e kemi kryer kontrollin dhe jemi nisur per ne Prizren. Ne momentin kur 

kam hypur ne veturen zyrtare te policis dhe jemi nisur ne dalje te fshatit kemi verejtur nje turme 
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te qytetareve te cilet te pakenaqur me prezencen tone kane bertitur ne gjuhen boshnjake fjale 

ofenduese ndaj policis si llopovi etj, edhepse gjate tere kohes une nuk kam dalur nga vetura kurse 

me turmen ka komunikuar kapiteni yne F.B., me policin E.P., duke u munduar qe ta qetesojne 

masen – turmen ne menyre qe ne te hapim korridorin per dalje, gjate kohes sa ka qene rruga e 

mbyllur organet operative tepolicis gjate tere koheskane inqizuar dhe fotografuar turmen e 

qytetareve ne menyre qe me pastaj te behet identifikimi i te njejteve. Rreth 30 minutave qe ishim 

te bllokuar ne rruge, pas kesaj kohe turma na hapi rrugenper dalje nga fshati ne drejtim te 

Prizrenit. 

 

 Gjykata ne cilesin e deshmitarit – te demtuarit ka degjuar zyrtarin policor F.H., i cili 

deklaron: sa me kujtohet mua me dt.28.07.2017, rreth ores 18,00, bashke me koleget e tjere te 

njesis se hetuesis regjionale ne Prizren, kemi zbatuar nje urdherese te gjykates ne Prizren per nje 

bastisje ne fsh. .........-Dragash, ne shtepin e S.R., Gjate tere kohes se bastisjes kotrolli i shtepis 

te personit ne fjale eshte kryer ne nivel shume te mire, jane gjetur disa deshmi ku jane sekuestruar 

per ekzaminime dhe gjate kontrollit nuk kemi pasur asnje pengese nga familjaret ngasegjate tere 

kohes kane qene prezent dhe kane bashkepunuar me policin M.R., dhe B.R.,. Pasi qe e kemi 

kryer kontrollin ne kohen e nisjes ne rrugen per dalje nga fshati per ne Prizren ne mes te fshatit 

e kam verejtur nje grumbull te qytetareve rreth 150 persona te cilet e kishin bllokuar rrugen ne 

mesin e te cileve ka pasur qytetare te moshave te ndryshme, te rinje, femije, pleq, meshkuj, 

burradhe gra, tenjejtit duke bertitur na kane fyer dhe ofenduar por edhe na kane sharrë si zyrtar 

policor ne gjuhen serbe te cilen gjuhe une nuk e di, kurse fjalet me kujtohen kane qene te 

llojllojshme si “jebem ti drzhavu, llopovi, krimineli, tu je srbija dhe fjale te tjera qe nuk me 

kujtohen tani”. Kjo protest ka qene si shkak dhe arsye e misionit tone zyrtar dhe kunder bastisjes 

qe kemi kryer ne shtepin e melartecekur, gjate tere kohes ne qeishim nisur rruges per ne Prizren, 

me neve ne veturat e policis sa ato ishin 4-5 me mbishkrimin policia, e kishim me vehte edhe te 

dyshuarin S.R., dhe zyrtaret tone policor edhepse ishin ne bisedim me turmen, ku edhepersoni 

qe ishte i arrestuar me neve ne veture, ka dalur nga vetura dhe ka biseduar me turmen ne menyre 

qe te arrihet nje marreveshje per te na liruar rrugen, gjate kohes sa jemi larguar per ne Prizren, 

perveç fjaleve ofenduese si me lartecekura nuk kemi pasur sulme fizike e as demtime ne vetura 

zyrtare te policis.  

 

Gjykata necilesin e deshmitarit e ka degjuar te demtuarin – zyrtarin policor S.R., i cili 

deklaron: sii zyrtar policor kemi asistuar se bashku me koleget e tjere te njesis rajonale te hetuesis 

ne Prizrenme dt.28.07.2017 rreth ores 18,00 ne fsh.Vranisht – Dragash ne kontrollin – bastisjen 

e shtepis se te dyshuarit S.R.,. Gjate kontrollit dhe bastisjes se shtepise nuk kemi pasur kurrfar 

pengese bastisja ka perfunduar ne menyre te qete dhe ne bashkepunim me pronarin e shtepis 

M.RR., cili ka qene koperativ me policin, ne dalje nga shtepia per tu nisur per ne Prizren ekipi 

policor me 4-5 vetura zyrtare policore, per nje moment kemi hasur ne pengese nga nje turme 

qytetaresh te grumbulluar ne mes te rruges te cilet bertitnin me ze te larte kunder policis me fjalet 

ofenduese ne gjuhen boshnjake dhe ate: “ketu eshte serbi, ju jeni shqiptar berllok, e duam kforin, 

jeten e japim rrugen nuk e lirojme, derisa ju nuk e lironi personin qe e keni ne veture e shume 

fjale te tjera qe nuk me kujtohen, edhepse fizikisht ne vetura ndonje dem material nuk kemi 

pasur. 

 

Gjykata ne cilesin e deshmitarit ka degjuar te demtuarin zyrtarin policor L.Th., i cili 

deklaron: ne cilesin e zyrtarit policor hetues ne stacionin policor – veri ne Prizren, me 

dt.28.07.2017, rreth ores 18,00, se bashku me kolegen Sedat Ramadanin jemi caktuar qe te 

asistojme ne nje operacion te bastisjes se nje shtepie ne fsh.Vranisht-Dragash, te qytetarit S.R., 

si i dyshuar, kemi shkuar me 4-5 vetura zyrtare te policis, dhe pasi qe kontrolli dhe bastisja eshte 

kryer ne rregull, nuk kemi pasur pengesa, pronari i shtepis ka bashkepunuar me policin ne dalje 
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te fshatit per ne Prizren, kemi verejtur nje grumbull te qytetareve 150-200 persona te cilet 

protestonin ndaj meje si polici dhe na kishin bllokuar rrugen me arsyetim per ta liruar personin 

qe e kishim te arrestuar ne veture, qytetarin e melartecekur te ketij fshati. Edhepse ne pamundesi 

per ta kaluar rrugen nga kjo turme kemi asistuar koleget tone zyrtar policor ne bashkebisedim 

me turmen per çka me shume se gjysem ore kemi ngelur te bllokuar ne rruge, protestuesit na 

kane ofenduar duke bertitur me fjalet: “ovde je serbija, vi ste krimineli, mangupi “, edhepse nuk 

e njoh gjuhen serbe protestuesit kane kerkuar qe te lirohet personi i arrestuar perndryshe nuk do 

ta lirojne rrugen dhe do te japin jeten e tyre. Pas shume perpjekjeve dhe komunikimit ne mes te 

turmes dhe zyrtareve policor me ne fund eshte liruar rruga dhe ne gjate largimit perveç fjaleve 

ofenduese banale te cilet jane degjuar nga turma si “shiptarsko gjubre, majku vam jebem”, sulme 

dhe deme materiale ne vetura nuk kemi pasur. 

 

Gjykata ne cilesin e deshmitarit ka degjuar te demtuarin zyrtarin policor M.R., i cili 

deklaron: ne cilesin e zyrtarit policor me kane caktuar ne asistim te njesive te hetuesis rajonale 

te policis me dt.28.07.2017, rreth ores 18,00 ne fsh.Vranisht-Dragash dhe ate isha ne uniforme 

policore se bashku me koleget e tjere pr kontroll – bastisje te shtepis se te dyshuarit S.R.,. Gjate 

kontrollit te shtepis pronari i shtepis ka bashkepunuar me policin, nuk ka shpreh kurrfar 

pakenaqesie e as kundershtimi, e kemi kryer kontrollin dhe jemi nisur per ne Prizren me 4-5 

vetura zyrtare te policis, ku ne mes te fshatit kemi hasur nje pengese bllokade te rruges nga turma 

e qytetareve te cilet ishin tubuar dhe protestonin ne drejtim te policis kunder bastisjes ne menyre 

qe edhe ta lirojme personin e arrestuar dhe te njejtit ne vazhdimesi me ofendime dhe sharrje ne 

drejtim te policis duke na thene ne gjuhen boshnjake ”me mire ketu eshte te jete serbija”, dhe 

fjale te tjera edhepse me shume se gjysem ore kemi qene te bllokuar ne rruge derisa ne 

bashkebisedim te disa kolegeve te mi policor me turmen me pas jemi nisur per ne Prizren ku une 

me rastin konkret e ndiej vehten te demtuar ngase kam qene i kanosur – rrezikuar dhe i penguar 

gjate kryerjes se detyres zyrtare. 

 

Gjakata ne cilesin e deshmitarit ka degjuar te demtuarin zyrtarin policor G.K., i cili 

deklaron: si zyrtar policor kam qene i caktuar te asistoj ne nje kontroll se bashku me koleget e 

tjere policor te njesis se hetuesis ne Prizren, qe me dt.28.07.2017, rreth ores 18,00, te shkojme 

ne bastisje ne fshatin Vranisht-Dragash ne shtepin e nje qytetari emri i te cilit nuk me kujtohet. 

Gjate kohes sa eshte kryer kontrolli dhe bastisja e shtepis çdo gje ka qene ne rregull mbrenda 

detyrave policore dhe pa kurrfar kundershtimi e as rezistim nga ana e pronarit te shtepis i cili ka 

bashkepunuar me policin dhe ne momentin e daljes nga shtepia per tu nisur per ne Prizren, ne 

mes te fshatit ishte nje turme e qytetareve te fsh.Vranisht te cilet e kishin bllokuar rrugennje 

numer prej perafersisht 200 qytetareve te cilet protestonin kunder policis dhe kerkonin qe ta 

lirojme personin te shtepia e te cilit eshte kryer kontrolli. Rreth gjysem ore kemi qene te bllokuar 

ne rruge derisa disa koleget tone policor kane biseduar me turmen per ta liruar rrugen. Gjate 

largimit per ne Prizren pasi qe eshte hapur rruga nga protestuesit te cilet me ze te larte kane 

bertitur ne drejtim te policis duke na ofenduar me fjale banale te cilat nuk po me kujtohen per 

momentin, te njejtit edhe e kane goditur me grushta veturat e policis ne shenje pakenaqesie, 

derisa ne jemi larguar, ne rastin konkret une si zyrtar policor dhe si institucion policor i R. se 

Kosoves e ndiej vehten te demtuar, te rrezikuar moralisht dhe materialisht. 

 

Gjykata ne cilesin e deshmitarit eka degjuar te demtuarin zyrtarin policor G.H., i cili 

deklaron: si zyrtar policor kam asistuar me koleget e tjere hetues rajonal ne Prizren me 

dt.28.07.2017, rreth ores 18,00 per nje kontroll dhe bastisje ne nje shtepi ne fsh.Vranisht-

Dragash, edhepse ne kemi shkuar edhe me 4-5 vetura zyrtare te policis ku shenonte mbishkrimi 

policia kemi hyre ne objektin per bastisje dhe nuk kemi hasur ne pakenaqesi e as ne rezistenc 

nga anetaret e familjes, ata kane qene bashkepunues me policin derisa e kemi kryer bastisjen 
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ngase une me kolegete tjere ngaana e jashtme e kam bere sigurimin e objektit. Pas krerjes se 

kontrollitjemi nisur nga fshati ne drejtim te Prizrenit dhe ne qender te fshatit kemi hasurnje 

pengese grumbull te qytetareve te cilet protestonin ndaj policis per kontrollin e kryer dhe te njejtit 

duke bertitur me ze te larte na kane ofenduardhe na kane sharrë me fjalet ne gjuhen serbokroate 

“ ovde je serbija, ne mozhete da izagjete odavde, morate da oslobodite çoveka shto vam je u 

auto, inaçene sme da izagje odavde” etj, dhe ajo qe eshte me interesante dhe qe na ka ra ne sy 

ishte kohe vere ne turme kam pare persona me mantila te gjata te cilet kane qene edhe te 

armatosura. Bllokimi i rruges ka zgjatur jo me shume se gjysem ore dhe disa kolege tone zyrtar 

policor ne bashkebisedim me turmen dhe per nje moment pas fjalessime qe une ju kam drejtuar 

turmes me fjalet “imate josh tri minuta rrok da osllobodite put”, ka ardhur nje qytetar nga turma 

dikur me heret ish komandant i stacionit policor ne Dragash, ju ka drejtuar turmes dhe eshte 

hapur rruga, edhepse ne rastin konkret une e ndiej vehten te demtuar ngase kam qene i rrezikuar 

dhe ipenguar ne kryerjen e detyrave zyrtare. 

 

Gjykata ne cilesin e deshmitarit e ka degjuar te demtuarin zyrtarin policor U.Sh., i cili 

deklaron: si zyrtar policor kam asistur se bashku me koleget e tjere dhe te ........., .........etj, ne 

njesin e hetuesis regjionale te policis ne Prizren, me rroba zyrtare tepolicis me dt.28.07.2017, 

rreth ores 18,00, ne kontrollin e shtepis se nje qytetari ne fsh.Vranisht-Dragash, une kam asistuar 

si zyrtar policor per sigurimin e objektit te shtepis te e cila eshte kryer kontrolli. Pasi qe kontrolli 

eshte kryer ne menyre te qete pa ndonje pengese, ekipi policor prej 4-5 veturaveduke u kthyer 

per ne Prizren ne qender te fshatit kemi hasur nje turme te grumbulluar te qytetareve te cilet 

protestonin dhe pengonin punen e zyrtarevepolicor ne shenje te pakenaqesis per bastisjen e kryer 

te njejtit perveç qe kishin bllokuar rrugen na kane ofenduardhe sharrëme fjale ne gjuhen 

serbokroate “si.p.sh, çka po kerkoni ju ketu, rroft serbija”, te cilat fjale edhe te tjera nuk po me 

kujtohen per çka me pas rruga eshte zhbllokuar nga turma dhe ne kemi vazhduar per ne Prizren. 

Krejt protesta dhe pakenaqesia e qytetareve ishte per shkak se gjate bastisjes e kishim arrestuar 

nje qytetar te ketij fshati dhe kerkonin qe te njejtin te lirojme, edhepse ne rreth gjysemore kemi 

qene te bllokuar nga protestuesit ne momentin kurr kemi hasur ne bashkebisedim policia me 

turmen per te na liruar rrugen, gjate largimit per ne Prizren kam degjuar bertima nga turma, 

zhurma, fishkllima dhe fjale ofenduese. 

 

Gjykata  me propzimin e te akuzuareve i ka degjuar edhe deshmitaret e propozuar nga 

ana e te akuzuareve e ka degjuar deshmitaren e te akuzuarit R.K., dhe S.K., cila deklaron: eshte 

e vertete se une jetoj si banore ne fsh.Vranishte-Dragash dhe me dt.28.07.2017 jam njoftuar nga 

ana e disa njerezve te fshatit qe ishin tubuar ne rruge, dhe me than se policia po shkon ne drejtim 

te shtepise se M.......... Pas kesaj une u ktheve ne shte[pi dhe e pashe djalin tim R......... qe ishte 

ne gjume, dhe diku kah ora 20,30-21,00 min, ka daluar jashte shtepise R.........ka shkuar me ne 

puntorine e tije. 

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitaren e propozuar nga ana e te akuzuarit R.K., V.K., e 

cila deklaron: jam ne dijeni se me dt.28.07.2017, diku rreth ores 18,20 min, ne fsh.Vranishte-

Dragash, erdhi policia per kontroll ne shtepine e M....... qytetar nga fsh.Vranishte, dhe ne ato  

momente, burri im R......... ishte ne shtepi  ne gjume duke pushuar, sepse burri im ka ardhur ne 

shtepi diku kah ora 15,00, ka drekuar e pastaj ka ra per te pushuar, kurse kah ora 19,00 eshte 

zgjuar dhe kah ora 20,00 ka dal nga shtepi dje ka shkuar ne lokal. Dua te shtoj se spo jam e 

sigurte diku kah ora 19,00 e kam pare ne rruge kolonen e policise duke u kthyer  nga shtepia e 

Mahmutit 

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitarin e propozuar nga ana e te akuzuarit H.D., M.H., 

cili deklaron: Eshte e vertet se H.........e njoh qysh heret nga se une jam dhenderi i tij, dhe se para 
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lufte H......... ka punuar ne organet e rendit ne Dragash, kurse pasi qe eshte penzionuar ne menyre 

aktive eshte marr me bletari. Sa une kam njohuri H......... me dt.28.07.2017 ai bashke me familjen 

e tije ka dal ne mengjez nga shtepia, dhe ka shkuar ne fsh.Mlika sepse aty i ka kosheret me blete 

dhe ate diku rreth 200 kosh me blete. Diku vone kah ora 17,00 H.........ka kaluar kah shtepia e 

ime dhe ka shkuar ne shtepine e tije, si duket per te pushuar se kthehet nga bletet.    

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitarin e propozuar nga ana e te akuzuarit H.D., M.M., i 

cili deklaron: me dt.28.07.2022 kam qene ne shtepi ne fsh. Vranishte, dhe sa me kujtohet mua 

policia ka qene per kintroll ne shtepine e M........., dhe ate sa me kujtohet koha ka qene diku 

pasdite kah ora 17,00-18,00 min. Me kujtohet kur edhe e kam pare H.........diku kah ora 17,00 ka 

ardhur me veturen e tije me familje eshte kthyer ne fsh.Vranishte, si duket nga fsh.Mlika ku ai i 

ka kosheret me blete, dhe ka dalur nga vetura dhe me ka pyetur se qka jane kete njerez keshtu ne 

rruge, qka ka ndodhur, dhe une i thash se kane ardhe per kontroll policia ne shtepine e M.........t, 

pas kesaj Hysniu u nis me veturen e tije ne drejtim te shtepise se tije    

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitaren e propozuar nga ana e te akuzuarit Sh.A., L.A., e 

cila deklaron: Bashkeshorti im Sh.........eshte me profesin rrobaqepes, dhe e ka shitoren ne fsh. 

........., dhe se ne kohen e sezones kur vin kurbeqite nga perendimi ne fshat kah dt.01 korrik deri 

me 10 gusht, i njejti eshte i angazhuar ne lokalin e tije, dhe ate tere diten nga ora 06,00 e 

mengjezit e deri ne oret e vona te mbremjes ne ora 01,00 pas mesnate. Diten kritike me 

dt.28.07.2017 meqense punon tere diten ne lokalin e tije diku kah pasditja vjen ne pushim ne 

shtepi per dreke dhe ate kah ora 16,30 min deri ne oren 18,30 min, dhe dua te shtoje se ate dite 

une policine ne fshat nuk e kam pare, por as tubimin e qytetareve, perpos se kam degjuar zera si 

zhurme te njerezve. Ate dite une burrit tim i kam qitur buke dhe kafe, dhe me pas ka vazhduar 

per lokalin e tije. Une masen e tubuar te qytetareve nuk e kam pare se e kam shtepine e kam larg 

nga masa. 

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitarin e propozuar nga ana e te akuzuarit S.H., R.S., i 

cili deklaron: Sa me kujtohet mua per qdo dite S......... shkon ne xhami per te falur namaz, dhe 

ate dite me dt.28.07.2017, bashke me mua kemi shkuar ne xhami dhe diku pas ores 20,00 min, 

duke u kthyer nga xhamia jemi ndalur ne restorant se bashku, per te pire kafe. Une nuk e kam 

rrugen kah shtepia e M......... e as qe kaloje aty pari, andaj ate dite une nuk pare as police e as 

turma te qytetareve ne rruge. 

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitarin e propozuar nga ana e te akuzuarit S.H., B.R., i 

cili deklaron: Diten kritike me dt.28.07.2017 me kujtohet mire se kam qene me dajen tim duke 

punuar pregaditur ushqimin per darsem-banketin e synetise se femijeve te kojshise tim, dhe ate 

ne oret e pasdites diku prej ores 15,30 min, e deri ne oren 18, 15 min. Dhe gjate kesaj kohe me 

ne ka qene edhe S.H., asnjehere nuk eshte larguar po me neve bashke ka punuar. Diku me vone 

ne kohen e akshamit S......... ka shkuar qe te merr abdes per namaz ne shtepi, dhe me pas e ka fal 

akshamin, dhe pas akshamit ka ardhur prap te ne qe ti barti karrigat per ne qender te fshatit ku 

do behet dasma. Une policin nuk e kam pare kur ka ardhur ne fshat, por kam degjuar nga fshataret 

kur ishim duke i rregulluar karriget, dasma ka qene te kojshia im qe quhet E.A.,  

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitarin e propozuar nga ana e te akuzuarit S.B:, I.F., i cili 

deklaron: Diten kritike une kam punuar ne shtepine e motres te S.B., ne instalimin e rrymes 

elktrike. Per qdo dite vinte te na vizitonte S......... dhe diten kritike i njejti ka drekuar me neve se 

bashku dhe kemi pire kafe, e perafersishte ka qene koha pasdreke kah ora 13,00 min, dhe aty me 

neve ka qendruar S......... rreth dy ore te pasdites, dhe pas kesaj i njejti ka shkuar ne drejtim te 
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shtepise se tije. Une ate dite nuk kam pare se e kane ardhur policet ne fshat por me vone kam 

degjuar prej fshatreve, nga se une bashke me djalin kam qene duke punuar. 

 

Gjykata e ka degjuar edhe deshmitarin e propozuar nga ana e te akuzuarit S.B., I.Z., i cili 

deklaron: diten kritike me dt.28.07.2017 tere diten isha duke punuar ne instalimin e rrymes 

elektrike ne shtepine e nafijes dhe Shefkijes ne fsh. .........-Dragash. Bashke me neve ishte per 

vizite ku kemi qendruar dhe kemi drekuar e pire kafe bashke me ne edhe S......... Une zakonisht 

kem filluar punen prej 0res 10,00 deri kah ora 19,00 e mbremjes, kurse sa me kujtohet mua 

S.........diku pas dy ore qendrimi eshte larguar nga ne diku kah pasditja per ne shtepine e tije. Sa 

i perkete tubimit te qytetareve une nuk kam degjuar asgje, sepse kam qene duke punuar, kurse 

per rastin kam degjuar ne mbremje kur kam daluar ne retorant per kafe. Kam degjuar prej 

bashkefshatareve se ne fshat ka ardhur policia per kontroll ne shtepine e Mahmutit.  

 

Gjykata ka analizuar mbrojtjen e të akuzuareve dhe mbrojteseve te tyre avokat gjate 

shqyrtimit gjyqesor kryesor dhe të njëjtës mbrojtje, si dhe deshmise se deshmitareve te propozuar 

nga te akuzuarit nuk ia fali besimin, me arsyetim se te njejtit i shmangen pergjegjesis juridiko–

penale, besimin ia fali te demtuareve - deshmiatreve zyrtareve policor si dhe nga arsyerat e 

lartpërmendura e bazuar në të gjitha deklaratat dhe provat materiale, CD-se të administruara në 

shqyrtimin kryesor, vërtetohet se në veprimet e të akuzuareve formohen të gjitha elementet 

qenesore të veprës penale te pengimit te personave zyrtar gjete kryerjes se detyrave zyrtare nga 

neni 401 par.5 lidhur me nenin 31 te KPK-se, andaj gjykata te akuzuarit i shpalli fajtor dhe i 

shqiptoi denimin e përshkruar si në dispozitivë të këtij aktgjykimi, më parë duke vërtetuar në 

tërësi përgjegjësinë e tyre juridiko-penale, ngase nuk eshte gjetur asnjë rrethanë e cila do të 

përjashtonte përgjegjësinë e tyre eventuale.  

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në 

kuptim të dispozitës së nenit 69 të KP-së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit. 

Gjykata si rrethanë rrënduese morri se elementi i kryerjes se vepres penale te pengimit te 

personave zyrtar gjate kryerjes se detyrave zyrtare ka qene dashja, me te cilen te akuzuarit duke 

e perdorur forcen dhe kanosjen kunderligjshem kane penguar personat zyrtar-policine, ne 

kryerjen e detyrave zyrtare, veprat penale te kesaj natyre jane te shpeshta - aktuale dhe te 

demshme per shoqerine, dhe institucionete R.Kosoves, dhe se qellimi i gjykates eshte qe ma 

masa preventive sanksionuese parandalimi i te njejtave,  ne kuptim te nenit 70, 71, 72, gjykata 

mori per baze edhe faktin se te akuzuarit kane bashkepunuar me gjykaten, bashkepunimi i tyre 

ka qene vullnetar ne hetimin dhe ndjekjen penale, e poashtu sjelljen korrekte te tyre pas kryerjes 

së veprës penale, andaj gjykata eshte e bindur se masa sanksionuese e shqiptuar si ne dispozitiv 

te ketij aktgjykimi, eshtë në proporcion me shkallën e përgjegjësis juridiko – penale, te të 

akuzuareve, dhe njeherit eshte e bindur se me kete mase sanksioni do te arrihet qellimi i denimit 

dhe te te  njejtit ky denim do te ndikoj qe te akuzuarit mos te perserisin vepra penale te kesaj 

natyre, dhe kjo mase sanksionuese do te ndikoje te te akuzuarit ne  rehabilitimin dhe 

risocializimin e tyre ne shoqeri, dhe ne respektimin e institucioneve policore te Republikes se 

Kosoves. 

 

Vendimi  mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në bazë të nenit 453 të KPPK-

së. 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 
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P.nr. 51/2019 datë  24.03.2022 

 

Sekretare Juridike                   Gjykatesi 

Fatme Bajraktari              Fatmir Krasniqi 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve nga 

dita e pranimit të të njëjtit,Gjykatës së Apelit në Prishtine përmes kësaj gjykate. 


