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PKR.nr.1/2021 

 

                                                        NË EMËR TË POPULLIT 

  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - Departamenti Për Krime të Rënda, në trupin gjykues të 

përbërë nga gjyqtarët Sabedin Mushica, kryetar i trupit gjykues, Naser Maliqi dhe Islam Thaqi, 

anëtarë të trupit gjykues, me sekretaren juridike Igballe Azemi, në lëndën penale ndaj të akuzuarit 

Xh.A nga Gjilani, të cilin me autorizim e mbron avokati Fadil Sinanaj nga Gjilani, për shkak të 

veprës penale 414 paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës 

së Kosovës-ës (KPRK)1, sipas aktakuzës së  Prokurorisë  Themelore në Gjilan - Departamenti për 

Krime të Rënda,  PP.I.nr.48/2020, e datës 05.01.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe 

publik, më datën 25.02.2022, i shpallur me datë 01.03.2022, i përpiluar me datë 30.03.2022,  këtë:  

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari Xh.A, nga babai D., nëna H., e lindur I., i lindur me datë ... në fshatin . Komuna e 

Bujanovcit, me vendbanim në Gjilan, Rruga” ...”, numër . i martuar, baba i një fëmije, të kryer 

fakultetin e teknologjisë-dega ingjinierike, punon staf civil në Policinë e Kosovës, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, Shtetas i Republikës së Kosovës, konform nenit 364 paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.1 dhe 1.3 të Kodit të Procedurës Penale(KPP-ës)2,  

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

 

Sepse kinse nga data 07.07.2017 e deri më datë 18.02.2020, si person zyrtar-zyrtar i personelit në 

Stacionin Policor në Gjilan-përgjegjës për ruajtjen e armëve të zyrtarëve policor, ka mbajtur çelsin e 

sirtarit metalik ku janë mbajtur armët, e në të cilin sirtar ëshë mbajtur edhe arma zyrtare e zyrtares 

policore V. B., ashtu që duke mos i ndërmarrë veprimet e domosdoshme, të cilat ishte i detyruar t’i 

ndërmerrte tani e ndjera-zyrtarja policor V. B., i ka fotokupjuar çelsat e zyrës dhe sirtarit metalik dhe 

                                                 
1 1 Kodi Penal i Republikës së Kosovës (Në tekstin e mëtejmë KPRK), nr.06/L-074, i datës 23 nëntor 2018, i cili ka hyrë 

në fuqi më 14 prill 2019.     

 

 
2 Kodi i Procedurës Penale (Në tekstin e mëtejmë KPP), nr.04/L-123, i datës 13 dhjetor 2012, i cili ka hyrë në fuqi më 1 

janar 2013. 
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nga aty e ka marrë armën e vet zyrtare e llojit “..., me numër serik ..., e cila armë i është sekuestruar 

për shkak të gjendjes shëndetësore psikike dhe me 18.02.2020, e me të cilën armë në shtëpinë e saj 

kishte vrarë prindërit, dy vëllezërit e më pas edhe veten  

 

Me çka kishte për të kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 

paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-ës. 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për Krimeve të Rënda  me datë 06.01.2021, në 

këtë gjykatë ka dorëzuar aktakuzën me numër PP.I.nr.48/2020, të datës  05.01.2021,  kundër të 

akuzuarit Xh.A nga Gjilani, për shkak të veprës penale, keqpërdorim i pozitës apo autorititeti zyrtar 

nga neni 414 paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 lidhur me paragfain 1 të KPRK-ës.  

 

Gjykata, ka caktuar dhe ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor dhe publik, të cilat seanca të shqyrtimit 

gjyqësor kanë vazhduar deri më datë 25.02.2022, në të cilin kanë prezantuar prokurori i prokurorisë 

Themelore në Gjilan, i cila gjatë tërë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka mbetur në 

tërësi pranë aktakuzës së paraqitur, dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe 

ta dënoj në bazë të ligjit.  

I akuzuari Xh.A, personalisht dhe përmes mbrojtësit të tij Av. Fadil Sinanaj, është deklaruar i pa 

fajshëm, dhe në fjalën e tij përfundimtare3 i ka propozuar gjykatës që ta liroj nga akuza. 

Konstatimet e Gjykatës 

 

Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik dhe dëgjimit të dëshmitarëve dhe procedimit të 

provave formale e  materiale, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: nuk është provuar se i 

akuzuari Xh.A, ta ketë kryer veprën penale, keqpërdorim i pozitës apo autorititeti zyrtar nga neni 414 

paragrafi 3 nën paragrafi 3.2 lidhur me paragfain 1 të KPRK-ës, për të cilën është akuzuar, për arsyet 

që do të paraqiten në vijim të arsyetimin. 

 

Propozimet e refuzuara 

 

Me aktvendim procedural trupi gjykues e ka refuzuar propozimin e mbrojtësit të të akuzuarit avokat 

F. S., që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet dëshmitari F. J., me aryestimin se përpos që nuk kishte 

me kontribu në zbardhjen e rastit konkret, në njërën anë dhe në anën tjetër rrethanat në cilën është 

propozuar, për gjykatën nuk ka qenë kontetsuese se të  njejtës për shkak të sjelljeve të saj në punë, 

disa herë i është ndërruar vendi i punës, për shkak të sjelljeve jo të mira.  

 

 

Provat e Administruara 

                                                 
3 Fjalën përfundimtare e ka dorëzuar me shkrim, të njejtën e ka elaburuar në mënyrë verbale. 
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Gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor janë administruar këto prova: 

 

 Raporti i IPK-ës; 

 Raporti i ekspertimit nga KF-.. i datës 10.03.2020; 

 Lista e armëve të mbajtura në sirtar; 

 Formular prone-dëshmie; 

 Raporti i hetimeve nga NJHR-Gjilan; 

 Lista e pranim dorëzimit të armëve; 

 Kontrata e punës me numër të referencës ...e lidhur në mes Xh.Adhe Ministrinë e Punëve të 

Brendshme; 

 

Dëshmitë e dëshmitarëve 

 

1. Dëshmitari N. Rr. në shqyrtimin gjyqësor të datës 08.09.2021, në mes tjerash ka deklaruar se 

zyrtarja policore tani e ndjera V.te B. ka punuar në Drejtorinë Rajonale në Prishtinë një kohë të gjatë, 

nuk e ka njohur si person fizik, ashtu që është transferuar në stacionin policor në Gjilan për shkak se 

e njëjta ka patur një masë diciplinore – transfer administrativ, ashtu që kur ka ardhë në stacionin 

policor në Gjilan është sistemuar në sektor edhe me me zyrtarët që ka punuar e ndjera kanë patur 

vërejtje sa i përket sjelljeve të saj që kanë qenë të papërshtatshme dhe lidhur me këto  është njoftuar 

zingjiri komandues ashtu që kanë kërkuar që të njëjtës ti bëhet një ekzaminim mjeksor tek organet 

kompetente, ashtu që me një vendim i është marrë arma zyrtare ku ‘ia ka përcjellë mbikqyrëses 

rreshtere L. B., dhe pas kësaj L. me tani të ndjerën kanë shkuar te Xh. ku edhe e kanë dorëzuar 

armën sipas rregullores së brendshme për operativë, ku Xh. mban pozitën e shefit të administratës 

dhe personelit në stacionin policor në Gjilan. Zyre të posaçme për ruajtjen e armëve në mënyrë 

administrative nuk ka pasë, ashtu që në kuadër të stacionit policor në Gjilan është një dhomë e 

posacme e ruajtjes së dëshmive, me masa të posacme të sigurisë, (si dera e blinduar, alarmi etj). 

Ndërsa ruajtja administrative e armëve bëhet kur zyrtarët shkojnë në pushime ose kur lirohen nga 

paisjet për kohë të caktuar sic ka qenë rasti i V., ku këto armë ruhen me një sef metalik  për shkak të 

mungesës së hapësirës, është vendosë në zyrën e intelegjencës, për shkak se aty nuk ka frekuentim, 

ashtu ka qenë edhe përpara si në kohën e UNMIK-ut, etj. Në atë zyre ka punuar vetëm një staf, edhe 

atë zyrtari i Intelegjencës dhe vetëm ai ka pasë celës dhe Xh. e ka pasë çelësin për shkak të S., ku 

zyrtari i intelegjencës e ka patur çelësin e derës së zyrës, por jo edhe të sefit, kurse Xh.e ka pasë 

çelësin e derës dhe çelësin e sefit. Ditën kritike kur ka ndodhë rasti ka ardhë drejtori dhe zëvendës 

drejtori dhe e kanë kërkuar Xh., mirëpo i njëjti ishte në drekë sepse ishte koha e drekës, ashtu që të 

njëjtin e ka ftuar përmes telefonit dhe Xh. pas 10 min ka ardhë në zyrë, dhe ka hapë derën e zyrës së 

tij me çelës dhe ka shkuar te tavolina e punës në një fjokë të posacme, i ka marrë celësat dhe bashkë 

kanë shkuar tek zyrja e intelegjencës për  të parë se a është arma e të djerës aty, pasi që e kanë hapur 

derën e zyrës me çelës dhe sefin numër 1(një), ku aty ka qenë kutia e çelësave të sefave tjerë dhe 

regjistri, në bazë të regjistrit e kuptuan se arma është në kutinë me numër 18, ku ka shumë sirtarë të 

vendosura në një sef, dhe Xh. e ka hapë kutinë me numër 18 , dhe kutia e armës ka qenë aty së 

bashku me rripin e brezit, mirëpo arma së bashku me karikatorë nuk kishte qenë aty. Në atë kohë 

zyrtari i intelegjencës ka qenë A.K, i cili i ka patur çelësat e zyrës, e jo edhe të sefit. Nuk e di se a ka 

pasë celës të vecantë fjoka në zyren e Xh. ku i ka mbajtë celësat për të shkuar tek sefi. Kohë pas 

kohe aty kanë punuar edhe zyrtarët tjerë, kur ka munguar Xh., në rast se nuk gaboj ka qenë L.G.. 

Nuk e di se kujt ia ka lënë Xh.celesat në rastet kur ka qenë në pushim vjetor apo mjeksor. Në zyren e 

intelegjencës ka qenë vetëm një zyrtar, Po ashtu nuk e di se zyrtari i intelegjencës kur ka shkuar në 

pushim vjetor apo mjeksëor, cëlsat a ia ka lënë dikujt tjetër apo i ka mbajtur vet. Mua num më ka 
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rastisë që zyra e Xh.të ketë qenë e pasigurtë, për shkak se unë kam pasë shum pak qasje aty. Në rast 

se ka munguar Xh. në punë e ka njoftuar këtë-dëshmitarin, e në rast se edhe dëshmitari nuk ka qenë 

aty, e ka njoftuar komandantin, ashtu që kur ka munguar Xh. kanë bërë zgjidhje dhe kanë angazhuar 

ndonjë punëtor prej administratës edhe atë në mënyrë verbale dhe nuk ka ndodhur që i njejti ti pyes 

se ku të i len çelsat në ato raste kur ka munguar. Kohë pas kohe në zyrën e Xh. ka punuar edhe një 

staf tjetër, ashtu që me sa i kujtohet mua ka qenë L. e cila ka shkuar si ndihmesë, për shkak të punëve 

të lehta. Personalisht nuk i ka parë V. me Xh. apo A. në kohë të drekës, apo edhe në zyrë dhe Xh. ka 

sjellje të shkëlqyera.  

 

2.Dëshmitarja L. G.i në shqyrtimin gjyqësor të datës 08.09.2021, në mes tjerasha ka deklaruar, të 

ndjerën V. B. e ka njohur prej dhjetorit të vitit 2017, ngase në këtë kohë ka filluar të punon në Gjilan, 

në muajin Prill, të vitit 2018 ka shkuar në pushim të lehonisë, edhe atë deri në janar të vitit 2019, ku 

ka filluar prap punën në bazë edhe pse në atë kohë me vendim ka qenë në sektor, mirëpo për shkak të 

punës së lehtë e kanë caktuar brenda në bazë që të punon. Në qershor të vitit 2019 ka filluar të punon 

në administratë të Stacionit Policor në Gjilan, me punë të lehtë edhe atë ka punuar me Xh., e ka 

përcjellë orarin tetë orësh, mungesat e policëve, dhe ka patur raste që Xh.e ka udhëzuar që ta kryej 

ndonjë punë në zyre. Në qershor të vitit 2019, në rast se nuk gabon, i ka humbur çelësi i zyrës së 

administratës ku ka punuar me Xh., në shtëpi. Pasi që ka ardhur në punë e ka kuptuar se i ka humbur 

qelësi dhe të njejtin e ka njoftuar për këtë po atë ditë Xh. së bashku me kolegë tjerë të stafit cvivil e 

ka ndërruar cilindrin e derës së zyrës dhe kësja prap i’a kanë dhënë një çelës të zyrës. Kjo nuk e ka 

mbyllur zyrën, ngase nuk ka qenë personi i fundit që ka dalë prej asaj zyre, ngase ka punuar me orar 

të shkurtuar, edhe atë prej orës 08:00 dero në ora 14:00, ndërsa administrata punon deri në ora 16:00. 

Xh. në mënyrë të vazhdueshme i është drejtuar me fjalët që të ket shumë kujdes në zyrë si dhe në ato 

raste kur shkon në banjo, zyren duhet ta mbyllë me çelës, për shkak të ndjeshmërisë së zyrës. Në 

gjysmën e korrikut dhe fillimi i gushtit të vitit 2019, Xh.ka shkuar në pushim vjetor, dhe dëshmitarja 

ka mbetë vet në zyre, ku në zyrë kanë ardhë zyrtarët policor për me i kërkuar armët, V. nuk ka qenë 

në mesin e këtyre zyrtarëve, që i kanë dorëzuar më herët, mirëpo kjo nuk ka qenë në dieni se Xh. ka 

qenë i ngarkuar për çelesat ku janë mbajtur revolet, ashtu që ka shkuar në zyrën e operativës me e 

njoftu kapitenin se zyrtarët policor kanë ardhe me i kërkuar armët, kapiteni-N. i ka patur çelësat i 

njejti i’a ka dhënë çelësat dhe ka qenë një grumbull me çelësa, dhe pasi që ishte hera e parë që i ka 

dorëzuar armë dikujt ka kërkuar nga i njejti që të shkoj me të, ashtu që në ato raste kur ka munguar 

Xh. çelësat i ka marrë në operativë, për ti dorëzuar armët, tek policët që i kanë kërkuar. Asnjëherë 

nuk ka ndodhë që  së bashku me V. të dalin jashtë për të pirë cigare, e as drekë e as kafe. Çelësin e 

zyres e ka patur dëshmitarja, ndërsa çelësat e armëve nuk i ka patur, ashtu që çelësat të cilët i ka 

marrë te operativa, ka qenë një celës i Zyrës së Intelegjencës dhe një grumbull çelësash të kasetave. 

Nuk e dinë e as nuk e beson që Xh. t’ia ketë dhënë V.çelësat apo armën.  

 

3.Dëshmitari A. K. në shqyrtimin gjyqësor të datës 14.10.2021, në mes tjerash ka deklauar se në 

kohën kur ka ndodhur rasti ka qenë zyrtarë pranë analizës dhe inteligjencës në Stacionin Policor në 

Gjilan dhe kur ka ndodhur rasti ka qenë në punë, ashtu që kur e kanë thirur në telefon ky ka qenë në 

kohën e drekës ku edhe ka shkuar në zyrë dhe para zyrës i ka vërejtur shumicën e eprorëve  të 

stacionit dhe regjionit. Në zyrë ka qenë i caktuar që të punojë vetëm vet, në zyrë ka qenë edhe një 

kasetë  e metalit e vendosur, ajo kasetë ka qenë e ndarë në disa pjesë dhe përafërsisht 30(tridhjetë) 

kutia të vogla dhe secila e ka patur çelsin e vet, me atë kasetë ky nuk ka menagjuar, por ka 

menagjuar Xh.Adhe se çelsat e asaj kasete nuk i ka patur, ku qelsin e zyrës së tij i ka patur 

komandanti i stacionit,  shefi i personelit si dhe ky. Asnjëherë Xh. nuk e ka parë duke pirë kafe me 

V. as në zyre e as dikund tjetër. Zakonisht kur zyrtarët policor kanë shkuar në pushime e kanë patur 

për detyrë që armën me dorzu në stacion, kjo ka vlejtur edhe për zyrtarët policor që e kanë patur të 

ndaluar nga mjeku për të bartur armë. Në ato raste kur ka ardhur Xh.për ta dorëzuar ndonjë armë apo 

për ta marrur në sef zakonisht ka dalur jashtë përjashtimisht rrallë ka ndodhur nëse ka qenë i zënt në 
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kompjuter. Mëtutje ka deklaruar se asnjëher nuk e ka vërejtur që zyra e Xh. ka qenë e hapur dhe që 

nuk ka patur njerëz në të, ka patur raste që e ka harruar qelsin e zyrës në shtëpi, mirëpo për hapjen e 

zyrës e ka marrë çelsin nga Xh. apo J. asistent i komandantit. Zakonisht sa i kujtohet Xh. kur ka 

munguar në punë të njëjtin e kanë zëvendësuar kolegët me të cilët ka punuar në zyrë dhe sa i kujtohet 

ka punuar një kolege e quajtur L.. Ashtu ka patur raste që gjatë kohës sa ka qenë Xh. në pushim 

personat të cilët e kanë zëvendësuar kanë ardhur në zyrë dhe e kanë bërë pranim dorëzimin e armëve 

tek sefi dhe anasjelltas. Nuk i kujtohet dhe nuk beson që V. të ketë ardhur në zyrën e tij dhe ta ketë 

bërë pranim dorëzimin e armës për dike tjetër. Xh.ka patur sefin te zyra e tijë dhe ka qenë sefi nr.1  

dhe me një çels çka e ka patur e ka hapur atë sefin dhe mbrenda ka qenë një kuti ku kanë qenë të 

vendosur të gjitha qelsat e sefit dhe poashtu aty ka qenë edhe një fletore ku e ka bërë pranim 

dorëzimin e armëve dhe qelsin e sefit që e ka patur Xh. nuk e dijë a e ka patur edhe dikush tjetër. 

 

4. Dëshmitari A.R. në shqyrtimin gjyqësor të datës 24.12.2021, në mes tjerash ka deklaruar, rasti kur 

ka ndodhur ka qenë Komandant i Stacionit Policor në Gjilan,  akuzuarin Xh.Ae njeh, i cili i ka 

raportuar zëvendës komandantit, ku Xh. ka qenë përgjegjës për personelin civil dhe të uniformave, 

sipas rregullores ka qenë përgjegjës edhe për marrjen e armëve respektivisht pranim dorëzimin e 

armëve të zyrtarëve policor, në ato raste kur zyrtarët policor kur kanë shkuar dhe janë kthyer prej 

pushimeve vjetore, kur i janë marrur armët nga zyrtarët policor, ashtu që kur ka filluar punën si 

komandant i SP në Gjilan edhe ate me dt.30.10.2017 Xh. i është ofruar  edhe ndihmë  nga personele 

tjera, ashtu që kryesisht personeli tjetër ka qenë prej femrave në ato raste kur mjekët iu kanë 

rekomanduar si rastet e shtatëzënave, lehonave etj dhe ato persona kanë punuar së bashku me Xh. në 

zyrë. Ruajtja e armëve është bërë në një sef të madh me shumë njësi e cila ka qenë e vendosur në 

zyrën e fundit në katin e tretë -  zyrën e intelegjencës dhe arsyeja  pse sefi është vendosur në këtë 

zyrë për shkak të sigurisë dhe e njëjta nuk ka patur frekuentim të personelit tjetër dhe aty ka punuar 

zyrtari i intelegjencës, është njoftuar se në zyrën e derës së  intelegjencës përpos zyrtarit që e ka 

pasur çelsin e zyrës  e ka patur edhe Xh., poashtu i njëjti  e ka patur  qelsin  e sefit, ashtu që sefat të 

cilat kanë qenë në kuadër të sefit të madhë  kanë patur qelsa dhe janë ruajtur në sefin me numër  

1(një). Arma e të ndjerës ka qenë e konfiskuar më heret nga eprori e vet, kur dëshmitari ka filluar 

punën si komandant, ashtu që njoftohet zëvendës komandanti dhe i dorëzohet arma shefit të 

personelit dhe aty kur ta dorëzon armën duhet me qenë personi që i mirret arma, i cili duhet të 

nënshkruaj që po i dorëzohet arma  dhe përgjegjësi i vetë, ku këta dy të fundit ia dorëzojnë armën 

shefit të personelit, ashtu që që nga zëvendë komandanti është njoftuar për gjendjen shëndetësore të 

të ndjeres V.. Xh. e njeh si një njeri të qetë, i urtë dhe çdo herë i është përgjigjur kërkesave nuk ka 

patur asnjëherë asnjë vërejtje në kuadër të punës së tijë. Ashtu që Xh. kur ka qenë në pushim të 

planifikuar ka qenë i obliguar që qelsat e  derës dhe sefit ka qenë i obliguar ti dorëzoj te shefi i 

operativës – zëvendës komandanti.  

 

5. Dëshmitari N. M. në shqyrtimin gjyqësor të datës 24.12.2021, në mes tjerash ka deklaruar se 

punon si shef i operativës në Stacionin Policor në Gjilan, ku Xh.Ai ka  raportuar zëvendë 

komandantit, ka ndodhur kur Xh. të ketë qenë në pushim vjetor qelësi i zyrës së intelegjencës të jetë 

në zyrën e tij, po ashtu ka ndodhur që 1-2 herë që ka shkuar tek zyrja e intëlegjencës për me marrë 

apo dorëzuar ndonjë armë të zyrtarëve policor. Ku qelësin e zyrës së intelegjencës e ka mbajtur 

mbyllur me nje qelës në zyrën e tij ku ka patur qasje vetëm ky. Në ditën e parë pas pushimit kur ka 

filluar Xh., nëse ëhstë marrë apo dorëzuar ndonjë armë të njejtin e ka njoftuar dhe njëkohësisht edhe 

i aka kthyer qelësin e zyrës së intelegjencës, ashtu që kur ka qenë në pushim mjekësor Xh. , në atë 

zyre sa i kujtohet ka punuar L. G. si dhe prej stafit civil G. A., nuk e din se këta persona a e kanë 

patur qelësin e zyrës së intelegjencës si dhe nuk e ka të njohur faktin që këta perosna të kenë ardhur 

për më kërkuar qelësin e zyrës së intelegjencës  

 

Përmbajtja e provave materiale 
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Nga raporti i Inspektoratit Policor të Kosovës, gjykata në mes tjerash ka konstatuar se në momentin e 

marrjes së informatës që një zyrtare policor është e përfshirë në ngjarje, të njejtit i kanë ndërrmarrë 

veprimet në kuadër të autorizimeve që i kanë. 

 

Nga raporti i ekspertmit me numër AKF -... i datës 10.03.2020, gjykata në mes tjerash ka konstatuar 

se se në bazë të kërkesës së prokurorisë Themelore në Gjilan, që të bëhet ekzaminimi i DVR D...me 

video inzime nga vendi i ngjarje, ku pas ekzaminimit të dëshmisë videoregjiastrimit e kërkuara nga 

data 04.02.2020 e deri 15.02.2020, kanë rezultuar me 742 fajlla me kapacitet ... 

 

Nga raporti informues me numër ..., i datës 19.02.2020, gjykata në mes tjerash ka konstatuar se 

zyrtarët e IPK-ës, e kanë njoftua Prokurorin e rastit lidhur me veprimet të cilat i kanë ndërmarrë, 

duke përfshirë edhe fotot të cilët ia kanë bërë sefave. 

 

Nga lista e armëve të mbajtuara në sirtar gjykta në mes tjerash ka konstatuar se me datë 07.07.2017, 

tani  e ndjera V. B. e ka dorëzuar armën zyrtare të markës “...” dhe është e vendosur tek .... 

 

Nga raporti i hetimeve të NJHR në Gjilan, e datës 19.02.2020, gjykata në mes tjerash ka konstatuar 

se janë njoftuar se në lagjen B... dyshohej se nnjë zyratre policore e kishte vrarë veten si dhe anëtarët 

e saj të familjes, gjatë procesmit  të vend të ngjarjes kanë kuptuar se arma e cila përdorur ka qenë 

zyrare me numër ..., të cilën armë e ka mbajtar zyrtarja gjatë kohës sa ka qen në shërbi, ashtu që në 

ndërkohe hetuesit e krim teknikës së Regjionit të Gjilanit , e kanë ndërprerë procesimin ee vendit të 

ngjarjes ngase janë njoftuar se me vazhdimin do të merren hetuesit e Drejtorisë së Forenzikës 

Prishtinë, ndërsa këtë kanë vazhduar me kontrollën npër dhomat e shtëpisë, ashtu që në dhomën e saj 

në mes tjerash  në shtrat nën batanije kanë gjetur dy çelësa të cilët dyshoheshin se ishin çelësa oër 

hapjen e zyrës dhe dollapit në Stacionin Policor në Gjilan, ku është mbajtur arma zyratre e së njejtës, 

ku dushohet se e njejta i ka bërë kopje ata çelësa dhe më pas në mënyrë të fshehtë ka marrë armën e 

saj.   

 

Nga formular prone e datës 18.02.2020, gjykata në mes tjerash ka konstatuar se si provë janë marrë 

një çelës për hapjen e derës, prodhim ... dhe një çelës i ormanit .. 

Nga kontrata e punës me numër reference 0489 e lidhur në mes tani të akuzuarit Xh.A me Ministrin 

e Punëve të Brendshme, gjykata në mes tjerash ka konstattuar faktin se i punësuari do ti kryejë këto 

detyra të punës, menaxhon, organizon, kontroll dhe mbikëqyrë funskionn e pjesës administrative në 

Stacion, duke përfshirë dosjte personale të punonjësve etj. 

 

Deklarimi i të akuzuarit  

 

I akuzuari Xh.A në shqyrtimin gjyqësor në mes tjerash ka deklaruar se prej vitit 2003 e këndej punon 

në Policinë e Kosovës në staf civil, detyrat e punës janë të përcaktuar në kontratën e punës, nuk ka 

qenë kompetent për ruajtjen e armëve në bazë të ligjit, mirëpo në bazë të një udhëzimi administrativ 

të vitit 2017 aty ka qenë e vendosur një klauzolë: “ Zyrtarët policorë që udhëtojnë jashtë shtetit 

munden ti lëjnë armët tek njësia mbështetëse në stacion apo në drejtori si vend më i sigurtë për 

ruajtjen e armëve ”, nuk e din se tek zyra përkrahëse a ka qenë ndonjë person që është marr 

ekskluzivisht me këtë punë dhe ky nuk ka autorizim për ruajtjen e armëve ngase nuk ka përfunduar 

asnjë lloj kursi të trajnimit për armët, poashtu nuk ka njohuri se si ka arritur qelësi në duart e tani të 

ndjerës V. B., çelësin e zyrës së intelegjencës e ka patur dhe të njëjtin çelës e ka mbajtur në fjokën e 

tavolinës së punës dhe asnjëherë nuk e ka lënë mbi tavolinë apo dikund tjetër vetëm kur ka dorëzuar 

tek personeli,  çelësi i sefit ku janë ruajtur armët ka qenë i vendosur në një orman metalik në zyrën e 
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intelegjencës, ku çelësin e këtij ormani metalik e ka patur i akuzuari, ormanin metalik nuk e ka patur 

në vëzhgim sepse ka qenë në zyrën tjetër dhe aty ka qenë një zyrtar i intelegjencës që ka qenë duke 

punuar aty. Në ato raste kur ka qenë në pushim të planifikuar apo ndonjë pushim më të gjatë si atë 

shëndetësor e ka njoftuar zyrtarin e operativës dhe të njëjtit i’a ka dorëzuar çelësat edhe atë të 

ormanit dhe të zyrës së intelegjencës, nuk ka patur ndonjë procedurë me shkrim për pranim-

dorëzimin e çelësave, dhe në rast të mungesës së zyrtarit të operativës çelësat i janë dorëzuar 

zëvendës komandantit të cilin e ka shef të drejtpërdrejtë. Me sa dinë çelësin e zyrës së intelegjencës e 

kanë patur tre persona edhe atë: Zyrtari i intelegjencës, asistenti i komandantit si dhe ky, asnjëherë 

nuk i ka ndodhur që ti humbas çelësat e zyrës, ka patur rast kur çelësi i zyrës së tijë ku punon ka 

humbur nga ndonjë zyrtar policor që ka qenë duke punuar me këtë në atë kohë, pasi që ka mësuar për 

këtë fakt të njëjtin e ka qortuar verbalisht dhe automatikisht e kanëi ndërruar cilindrin e derës së 

zyrës. Fjokun ku i ka patur çelësat e zyrës së intelegjencës dhe të ormanit metalik nuk kanë patur 

çelës për fjokën ku janë ruajtur, ashtu që gjatë kohës kur nuk ka qenë në zyrë si në ato raste të 

pushimit, zyrtari i cili ka qenë duke punuar në të njejtënzyre ka patur qasje në fjokun e lartcekur. Me 

të ndjerën V. B. raporti i tijë ka qenë si me çdo zyrtar tjetër, dhe e njëjta në zyrën tijë nuk ka hyrë 

përpos që është afruar deri tek dera e zyrës, kurrë nuk ka ndodhur që V., nga ky ta kërkon qelësin e 

as armën, zyret i kemi patur në të njëjtin koridor dhe pothuajse ballë për ballë,  ditën kritike kur ka 

ndodhur rasti i V. ky ka qenë në punë, ndërsa një javë më herët ka qenë në pushim dhe gjatë kësaj 

kohe çelësin e ka patur zyrtari i operativës. Dosjen personale të V. e ka poseduar ku nëpërmjet 

emailit zyrtar kanë pranuar shkresën se të njëjtës i merret arma përkohësisht për arsye shëndetësore.  

 

Vendimi lidhur me lirimin nga akuza 

 

Trupi gjykues pas administrimit të provave gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor, të cilat prova janë 

vlerësuar dhe analizuar një nga një dhe të gjitha sa bashku, ashtu siç parashihet në nenin 362 

paragrafi 2 të KPP, ka ardhur në përfundim se në rastin konkret nuk është vërtetuar përtej dyshimit të 

bazuar mirë se i akuzuarit Xh.Ata ketë kryer veprën penale për të cilën është akuzuar. Në radhë të 

parë, me asnjërën prej provave të administruar nuk është vërtetuar nëse i akuzuari i lartcekur të kenë 

ndërmarrë ndonjë veprim përkatës, siç është cekur në dispozitvin e këtij aktgjykimi, në atë mënyrë 

që në një formë a formën tjetër t’ia kishte dorëzuar çelësin e zyrës së intelegjencës dhe çelësin e 

sefit, ku kanë qenë të vendosura armët. Nga provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor rezulton 

se në këtë çështje, nuk është vërtetuar nëse i akuzuari të ketë pasur ndonjë lidhje apo afërsi me tani të 

ndjerën V. B., përpos që e ka patur kolege të punës, ndërsa në anën tjetër, veprimet e lartcekura të të 

akuzuarit nuk mund të kualifikohet si vepër penale për të cilat është akuzuar. Nuk është kontestues 

fakti se i akuzuari Xh.A, ka qenë shef i personelit pranë Stacionit Policor në Gjilan, ku përpos 

punëve që ka qenë i angazhuar si shef i personelit, e ka bërë edhe pranim dorëzimin e armëve të 

zjarrit nga zyrtarët policor e të cilat armë zyrtare kanë qenë të vendosura në zyrën e intelegjencës në 

një sef, në mesin e këtyre armëve ka qenë edhe arma zyrtare e tani të ndjerës V., ku çelësin e zyrës së 

intelegjencës e kanë patur tre persona, zyrtari i intelegjencës, asistenti i komandatit dhe i akuzuari 

Xh.A, ku ky i fundit e ka patur edhe çelësin e sefit, e në të cilin sef kanë qenë një grumbull i madhë i 

çelësave të kasetave se ku janë ruajtur armët zyrtare të zyrtarëve policor. Në ato raste kur ky ka 

munguar në punë i akuzuari, si çelësin e zyrës së intelegjencës dhe zyrën e sefit se ku janë ruajtuar 

armët i ka dorëzuar tek shefi i operativës, poashtu gjatë kësaj kohe në rast se është paraqitur nevoja 

që ndonjë zyrtar policor ta bëjë pranim dorëzimin e armës apo anasjelltas, punëtorja që ka punuar me 

Xh. në zyrë e në rastin konkret ka qenë L. G., ka shkuar i ka marrë çelësin e zyrës së intelegjencës 

dhe çelësin e sefit tek shefi i operativës, e ka bërë pranim dorëzmin e armës ose anasjelltas dhe të 

njejta çelësa i ka kthyer prap te shefi i operativës, po ashtu nw ato raste kur wshtw kthyer nw punw 

Xh., çelwsat i ka marrw nga operativa. Por gjykata tezës së të akuzuarit me rastin e vendosjes i beson 

për faktet vendimtare të kësaj çështje: Asnjëri nga dëshmitarët e dëgjuar në sallë nuk e kanë 

identifikuar të akuzuarin, me të cilin supozohet ta ketë kryer veprën penale të lartcekur, asnjëri nga 
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dëshmitarët nuk kanë mund të japin më të voglin element se i akuzuari Xh.Atë ketë patur raporte të 

mira shoqërore, me tani të ndjerën, në atë mënyrë që edhe ta pranojë në zyrë për të qwndrar, apo 

pirw kafe me të njejtën, ashtu që të gjithë dëshmitarët për të akuzuarin kanë deklarauar vetëm fjalë të 

mira si në aspektin kolegial ashtu edhe të përkushtuar në punë, ku vet dëshmitarja L. ka deklaruar se 

në momentin kur është angazhuar që të punojë në zyrë me të akuzuarin i njejjti në mënyrë të 

vazhdueshme i ka treguar të njejtës se duhet të ketë kujdes me arsyetimin ndjeshmërisë së zyrës në të 

cilën ka punuar, ku kanw qenw dosjet personale tw zyrtareve policor. Në rast se i referohemi 

dispozitivit të aktakuzës edhe atë prej rreshtit të 4 dhe 5, ku në mes tjerash shkruan...” ashtu që duke 

mos i ndërmarrë veprimet e domosdoshme, të cilat ishte i detyruar t’i ndërmerrte”, ashtu që veprimet 

të cilat i ka ndërmarrë i akuzuari Xh. kanë qenë, që zyrën asnjëherë nuk e ka lën vetëm, po ashtu në 

ato raste kur ka qenë në pushim, si çelësin e zyrës së inteligjencës dhe zyrën e sefit të armëve i ka 

dorëzuar tek shefi operativës. Andaj, gjykata konsideron se nuk do të thotë vetëm pse i njejti ka qenë 

i ngarkuar me këta çelësa, edhe ta ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet, andaj provat e 

lartpërmendura nuk janë të mjaftueshme për ta vërtetuar dyshimin e bazuar se i akuzuari ta ketë kryer 

veprën penale, ngase nuk është kontestuese fakti se e ndjera V. B., ka arritur që ta marrë armën e saj 

zyrtare, e cila armë i është marrur me rekomandim të mjekut për shkak të gjendjes jo të mirë 

shëndetësore dhe njëkohësisht kjo armë ka qenë e vendosur në sefin, ku janë të vendosura edhe armë 

tjera zyrtare të zyrtarëve policor, ashtu që gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar asnjë element 

apo indicie se i akuzuari që ta ketë kryer veprën penale dhe si rezultat i vlerësimit të provave të 

administruara, trupi gjykues ka ardhur në përfundim se në rastin konkret nuk mund të bëhet fjalë për 

elementet e veprës penale për të cilën është akuzuar i akuzuari. Trupi gjykues konstaton se për të 

ekzistuar vepra penale për të cilën është akuzuar i akuzuari, duhet që përveç veprimet e kryerjes, 

duhet që këto veprime të ndërmerren me qëllime të caktuara. Ndërsa, në rastin konkret nuk mund të 

bëhet fjalë për keqpërdorim të pozitës zyrtare, për arsyet që u cekën më lart. Aq më parë, kur në ato 

raste kur ka munguar i akuzuari Xh.Anë punë, çelësin e zyrës së inteligjencës dhe çelësin e sefit të 

ruajtjes së armëve i kanë patur edhe personat tjerë, atëherë as që mund të bëhet fjalë për elemente të 

figurës së veprës penale të lartcekur. Andaj, trupi gjykues ka konstatuar se jo çdo dyshim është i 

mjaftueshëm për t’u shpallë fajtor të akuzuarin, po që duhet që të vërtetohet përtej dyshimit të bazuar 

mirë se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilat është akuzuar, gjë që në rastin konkret nuk ka 

ndodhur një gjë e tillë, nuk kemi të bëjmë me keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe nuk është vërtetuar 

që i akuzuari ta ketë kryer këtë veprë penale për të cilën është akuzuar, andaj duke u bazuar në nenin 

3 paragrafi 2 të KPP-ës, ku janë përcaktuar mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme 

për çështjen konkrete interpretohen në favor të akuzuarve, andaj provat e siguruara nga prokuroria 

nuk janë të mjaftueshme, gjegjësisht të besueshme dhe të sigurta për të vërtetuar veprimet 

inkriminuese, se i akuzuari i lartcekur  ta ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet, ngase si 

çelësin e zyrës së intelegjencës ashtu edhe çelësin e sefit ku kanë qenë të vendosura armët, përpos të 

akuzuarit kanë patur qasje edhe personat tjerë dhe në mungesë të provave tjera bindëse, u vendos 

aktgjykim lirues në kuptim të nenit 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 të KPP-ës.  

 

Ndërsa sa i përket provave tjera materiale dhe deklraimeve tjera, gjykata konsideron se të njëjtat 

ishin i relevante dhe nga arsyet e lartcekura, të njëjtat nuk janë arsyetuar.  

                  

Duke qen se i akuzuari është liruar nga përgjegjësia penale, vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

është bazuar në  nenin 454 të KPPK-së.   

                   

GJYKATA THEMELORE GJILAN 

PKR.nr.1/2021 

Me datë. 30.03.2022 

 



 Numri i lëndës: 2020:061212 
 Datë: 05.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02885914 
 

9 (9)  

   
2
0
2
1
:0
0
1
2
6
2

 

                                                                                                   Kryetari i trupit gjykues,  

                                                                                                                       Sabedin Mushica 

 

 

KËSHILLA JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 15 

ditësh pas marrjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


