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Numri i lëndës: 2019:085153 

Datë: 08.07.2021 

Numri i dokumentit:     01975051 

                  

C.nr.653/16 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Gazmend 

Ajvazi,  në çështjen kontestimore të paditësit R. B nga fshati Komuna e Gjilanit,  ndaj të 

paditurës S. P. – Njësia NJHRKEK – Gjilan, të cilën e përfaqëson Naim Krasniqi nga Prishtina 

– Avokatura Shtetërore në Ministrinë e Drejtësisë, me objekt kontesti, kompenzimin e dëmit 

material, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, më datë 01.07.2021 ndërsa me daten 

08.07.2021 përpiloi  këtë, 

 
 

A K T G J Y K I M 
 

I. REFUZOHET si e pabazuar  kërkesëpadia e paditësit R. B nga fshati Komuna e Gjilanit,  

ndaj  Stacioni Policor – Njësia NJHRKEK – Gjilan, me të cilën paditësi ka kërkuar që në emër 

të kompenzimit të dëmit material për konfiskimin e çekave pa bazë ligjore e paditura të paguaj 

shumën prej 49.500,00€ me kamatë prej 8% nga dita e paraqitjës së padisë e datës 22.08.2016 e 

deri në pagesën definitive të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, pas marrjës së këtij aktgjykimi 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

II. Detyrohet paditësi që në emër të taksës shtesë për precizimin e padisë të datës 01.07.2021, 

të paguaj shumën prej 75€, sipas Udhëzimit Administrativ NR.01/2017 për Unifikim e Taksave 

Gjyqësore.   
  

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore.  
 

A r s y e t i m i 
 

Paditësi R. B, në këtë gjykatë, ka ushtruar padi kundër të Stacioni Policor – Njësia NJHRKEK 

– Gjilan,  me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura të paguaj shumën prej 49.500,00 €, 

në emër të konfiskimit të çekave pa bazë ligjore, për shkak se me datën 05.09.2011 në shtëpinë 

e paditësit në fshatin . është bërë bastisja e shtëpisë së tij pa prezencën e tij me pretekst të 

gjetjes së çekave të tij të bankës amerikane, të quajtur “...”, e në këtë rast jan konfiskuar 67 

çeka amerikan ku çmimi i secilit çek eshte 500$ amerikan, e që shuma e përgjithshme është 

33.500,00$. Çekat kan qenë të vendosura në një kovert të madh në vend të dukshëm, ku ka 

pasur edhe dokumente  tjera përcjellëse të çekave në fjalë e të gjitha jan konfiskuar nga ana e 

policisë dhe të njejtit janë zhdukur me qellim që të më bëjnë përgjegjës për mbajtjen – 

posedimin e çekave pa mbulesë, pa prova, unë kam pasur akuzë dhe për këtë konsideroj se 



 Numri i lëndës: 2019:085153 
 Datë: 08.07.2021 
 Numri i dokumentit: 01975051 
 

2 (4)  

 2
0

1
9

:0
8

5
1

5
4

 

posedimi i çekave ka qenë legal pasi që unë nuk i kam shkaktuar askujt dëm, e që konsideroj se 

çekat kan qenë pasuri e imja. Andaj edhe nuk mund të jem përgjegjës në bazë të supozimit për 

veprim të kundërligjshëm, derisa nuk merret asnjë veprim siq është rasti tek unë si posedues 

duke i mbajtur në shtëpi.  
 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore, pas shqyrtimit paraprak të padisë, ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi më dt. 07.07.217  të cilën e paditura e ka pranuar më 

07.07.2017, e cila datë është konfirmuar përmes fletëkthesës e cila gjendet në shkresat e lëndës. 

Me aktvendimin për përgjigje në padi,  gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor 

për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje 

në padi, për mundësinë që gjykata të marrë aktvendim për shkak të mosbindjes. 

E paditura nuk ka ushtruar  përgjigje në padi. 

 

Paditësi si në shqyrtimin pergaditor, atë kryesor dhe në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar 

se qëndron pranë padisë dhe në seancën e datës 01.07.2021 paditësi ka precizuar padinë e tij 

duke e rritur vlerën e kërkesëpadisë e qe tani e tutje kërkon nga gjykata që ta obligoj të 

paditurën që në emër të kompenzimit të dëmit material tia paguaj shumën prej 49.500,00€, për 

konfiskimin e çekave pa bazë ligjore, më tej ka shtuar në shtëpin time me dt.05.09.2011 në fsh. 

. është bastitsur shtëpia pa prezencën time nga njësitit NJHRKEK në Gjilan ku janë konfiskuar 

67 çeka Amerikanë vlera e të cilave ka qenë për një qek 500 dollar e që vlera e përgjithshme e 

tyre ka qenë 33.500 dollar. Posedimi i këtyre çekave në banka nuk është vepër penale dhe kanë 

qenë të pa prekura gjurmët e këtyre çekave sotë e atë ditë nuk e di se ku janë. Shpenzimet e 

procedurës i ka kërkuar dhe ate shumën prej 104 €, në emër të përpilimit të padisë si dhe në 

emër të taksës gjyqësore në shumë prej 100 €, e në total shumën prej 204 €.  

 

I autorizuari i të paditurës N. K jurist nga Prishtina- avokatura Shtetërore, në shqyrtimin 

pregaditor dhe në parashtresën e dt. 30.06.2021 e ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit duke e konsideruar si të pa bazë për shkak se Policia e Kosovës nuk 

ka legjitimitet për të qenë palë në procedurë sepse ajo ka vepruar sipas urdhërit të gjykatës dhe 

çfardo gabimi nga ana e policisë do të tërheqë mbi vehte përgjegjsin penale apo diciplinore. 

Provat në bazë të të cilave mundë të fajsohet policia për lëshimet eventuale nuk disponon kjo 

padi e për çfardo dëmi që eventualisht do të mund të jetë shkaktuar, sipas urdhëresës së 

gjykatës mendojmë se kompetent do të ishte Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës. Sipas kodit të procedurës penale nenit 15 ku parashihet se çdo person i cili është 

dënuar, arrestuar, ndaluar ose paraburgosur në mënyrë të paligjshme ka të drejtë në rehabilitim 

të plotë kompensim të drejtë nga mjetet buxhetore, si dhe në të drejtat tjera të paraprara me 

ligjë andaj edhe kjo padi është pa kredibilitetit ndaj policisës së Kosovës, pasi që paditësi është 

i dënuar për vepren penale sipas aktgjykimit penal. Paditësi nga provat e ofruara dhe baza 

ligjore mbi të cilën mbështetet padia vjen në përfundim, se paditësi nuk ka paraqitur prova për 

dëmin e shkaktuar por ai është vetë përgjegjës dhe për këtë është dënuar sipas aktgjykimit 

penal, andaj pas administrimit të provave padia dhe kërkespadia e paditësit të rrefuzohet si e pa 

bazuar, si dhe të paditurës ti kompenzohen shpenzimet e procedurës sipas vendimit 

përfundimtar. 
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Për të vërtetuar gjendjen faktike, në mënyrë të plotë dhe të drejtë në këtë çështje gjykata bëri 

administrimin dhe shtjellimin e provave materiale dhe personale edhe ate: Procesverbali i 

bastisjes i dt. 05.09.2011 me nr.... dhe një kopje tjetër e këtij procesverbali me datë dhe numër 

të njejtë i cili ndryshon te përshkrimi i sendeve të cilat janë konfiskuar, Kërkesa e dt. 

25.10.2017 lidhur me denoncimin e policit H. H, Raporti i hetuesit i dt. 07.09.2011, Raporti i 

ekspertizës së dt. 12.10.2011, Kontrata e punës në gjuhen angleze dt. 12.07.2011 dhe Raporti i 

dt. 8.08.2011 mbi aprovimin e çekave të udhëtimit. 

 

Në bazë të procesverbalit mbi bastisjen e banesës dhe personave dt. 05.09.2011, u vërtetua se 

gjatë kësaj bastisje policia e Kosovës tek shtëpia e paditësit në fsh. . në prezencën e 

dëshmitarës A. Sh. sipas urdhërit të gjykatës PN.nr.5339/2011, gjykata vërtetoi faktin se janë 

konfiskuar 5 çeçe (Amerikan Ekspres) si dhe disa dokumente tjera si që janë kopja e pasaportës 

dhe disa çeka tjerë me numra dhe një llaptop, ndërsa në kopjen tjetër të procesverbalit me 

numër dhe datë të njejtë tek përshkrimi i sendeve të konfiskuara në pikën II janë konfiskuar 

edhe 65 çeka Amerikan përpos atyre të cilët u përshkruan si më lartë. 

Sipas Kërkesës së dt. 25.10.2017 gjykata vërtetoi faktin se paditësi ka denoncuar policin H.h 

H. lidhur me konfiskimin e çekave në shtepinë e tij sipas  raportit hetues i dt.21.07.2011 

gjykata vërtetoi faktin se në policin e Kosovës Stacioni Policor në Gjilan ka zhvilluar hetimet 

në drejtim të të dyshuarit tani paditësit R. B lidhur me disa çeçe në Banken Raiffasien në 

Gjilan, me këtë rastë ishin intervistuar zyrtar të bankës të cilët e kishin paraqitur rastin në 

polici. Gjithashtu në cilësi të dyshuarit më dt.5.09.2011 ishte intervistuar edhe R.B në 

prezencën e avokatit mbrojtës e në fund nga ana e policëve është dhënë një konkludim se i 

dyshuari R. B ka dëmtuar bankën Raiffesien në shumën prej 15.576.82 € dhe për 4.410.60 

Dollar.  

 

Gjykata zyrtarisht ka kërkuar nga arkiva e Gjykatës Themelore në Gjilan, aktgjykimin P.nr. 

1418/16, të datës 26.07.2017, me të cilin paditësi ishe dënuar me dënim me kusht, si dhe i ishin 

konfiskuar çeçet, si dhe aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pml.nr. 179/2018, të datës 

23.08.2018, me të cilin aktgjykim është refuzuar si e pa bazuar kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë të të dënuarit R. B., i paraqitur kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë 

si dhe aktgjykimit të gjykatës shkallës së dytë. 
  

 
 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim 

të nenit 8 të LPK-ës dhe në bazë të rezultatit të procedurës së zhvilluar kontestimore 

Gjykata ka vërtetuar  këtë gjendje faktike: se me datën 05.09.2011, në shtëpinë e  paditësit 

në fshatin Dobërqan është bërë bastisja nga ana e policis – Stacioni Policor në Gjilan dhe janë 

konfiskuar 67 çeka në vlerë prej 33.500 Dollar në bazë të Urdhërit të Gjykatës Themelore në 

Gjilan, PN.nr.5339/2011, në prezencën e  dëshmitarës A. Sh.  dhe pastaj ndjaj pditësit është 

zhvilluar  procedur penale për veprën penale lëshimi i çeçeve pa mbules ose të rrem dhe 

keqpërdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit sipas nenit 248 paragrafi 3 lidhur me 

paragrafin 1 të KPK-së, e sipas Aktgjykimit me P.nr.1418/16 i datës 26.07.2017, paditësi është 

shpallur fajtor dhe është dënuar me  denim me kusht, në kohëzgjatje prej një viti me kusht që 

mos ta mbaj nese në afatin prej 2 viteve nga plotëfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryen ndonjë 

vepër penale, si dhe sipas aktvendimit janë konfiskuar të gjitha çeçet që janë konfiskuar më 

herët. Pretendimet e paditësit se çeçet janë konfiskuar pa bazë ligjore nuk qëndron pasiqë çeçet 

e konfiskuara sipas ekspertizës së datës 12.10.2011, gjatë zhvillimit të procedurës penale është 

konstatuar se janë të falsifikuar, dhe në këtë rast gjykata e shkallës së parë i ka konfiskuar ato 

ashtu siç parasheh neni 69 të KPK-së, me të cilin parashihet se “Sendet të cilat janë përdorur 

apo janë dedikuar për kryerjen e veprës penale, apo sendet të cilat janë rezultat i kryerjes së 
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veprës penale mund të merren nëse janë pronë e kryersit”, andaj gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, e refuzoj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit. 
  

Gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh edhe provat tjera materiale të përmendura më lartë, 

por ato ishin irelevante në vendosjen meritore të kësaj çështje, ashtu që nuk u arsyetuan veç e 

veç. 
 

Përfundimisht gjykata vlerëson se paditësi, me provat e ofruara nuk ka arritur që para gjykatës 

t’i vërtetoj pretendimet e tij, andaj  gjykata ka vendosur që t’a refuzoj kërkesëpadinë e paditësit 

si të pabazuar në mungesë të provave. Gjithashtu duke u bazuar në nenin 319.1  dhe nenin 322 

pika 1 dhe 2 të LPK-ës, ku neni 319.1 ka paraparë “secila nga palët ndërgjyqëse ka për 

detyrë të provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”, kurse  neni 

322.1 ka paraparë “në qoftëse gjykata në bazë të provave të marrura (neni 8 i këtij ligji) 

nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë fakt, për ekzistimin e faktit do të përfundojë 

duke aplikuar rregullat mbi barrën e provës”, ndërsa neni 322.2 ka paraparë “pala që 

pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë faktin që është qenësor për 

krijimin ose realizimin e saj po qe se ligji nuk parasheh diç tjetër”, andaj nga provat e 

administruara, gjykata ka vendosur si në  pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Vendimin mbi pagesën e taksës shtesë gjykata e mori në bazë të Udhëzimit Administrativ 

NR.01/2017 për Unifikim e Taksave Gjyqësore.   
  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrur në bazë të nenit 450 të LPK-ës.  

 

Bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

.  

 

                                                                              Gjyqtari 

                                Gazmend Ajvazi 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet 

në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 


