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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTNË 
Departamenti për Krime të Rënda 
PKR.nr.210/2014 
 
 
 
     NË EMËR TË POPULLIT 
 
 Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda,me trupin 
gjykues të përbër nga gjyqtari Hamdi Ibrahimi,kryetar i trupit gjykues,dhe gjyqtarëve 
Vehbi Kashtanjeva e Isuf Makolli anëtar të trupit gjykues,me pjesëmarrjen e 
sekretares juridike Lirije Berisha, në çështjen penale të tani të akuzuarve:Z.T. të cilin 
sipas autorizimit e mbron av.E.K.,dhe 2.L.B.të cilin sipas autorizimit e mbron 
av.G.E.,për shkak të veprës penale:Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 
neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së,të akuzuar nga Prokuroria Themelore 
në Prishtinë sipas aktakuzës PP.I.Nr.491/2013 të dt. 18.04.2014,pas përfundimit të 
shqyrtimit gjyqësor të mbajtur në datën 27.04.2018,në të cilin kanë prezentuar 
prokurorja e shtetit  Dulina Hamiti,të akuzuarit Z.T. dhe L.B.si dhe mbrojtësit e të 
akuzaurve av.E.K.  dhe av.G.E., në dt. 30.04.2018 mori dhe të njejtën ditë publikisht 
shpalli këtë: 
 
 
      
               AKTGJYKIM 
 
 
Të akuzuarit: 
 
1.Z.T. nga i ati A. dhe nëna Z. e gjinisë K. i linudr në datën ... në fshatin B. Komuna 
M.,tani me vendbanim në P.-lagja “K.” rruga “A.Q.”p.n.i martuar,baba i ... 
fëmijëve,ka të kryer shkollen e lartë,i punësuar në P.  e Kosovës në pozitën:D. i 
Drejtorisë për menaxhimin e objekteve të Policisë së Kosovës,ku realizon të ardhura 
personale në lartësi prej  ... € në muaj,në gjendje të mesme 
ekonomike,shqiptar,shtetas i Republikës së Kosovës, me nr.personal: ..., dhe 
 
2.L.B.nga i ati J. dhe nëna F. e gjinisë K. i lindur në datën ... në P.,me vendbanim në 
P.-Lagja “A.”rruga “Q.I.” p.n i martuar,baba i ... fëmijëve,ka të kryer Fakultetin 
Teknik-Baqeller,i punësuar në P. e Kosovës –Drejtoria e Logjistikës në pozitën  z. i 
lartë i aseteve- në gjendje të mesme ekonimke, shqiptar shtetas i Republikës së 
Kosovës,me nr.personal: ..., 
 
 
 
     JANË FAJTORË 
 
 Sepse, 
 
 I akuzuari Z.T. në cilësinë e personit zyrtar:D. i Drejtorisë për menaxhimin e 
objekteve të Policisë së Kosovës,dhe i akuzuari L.B.në cilësinë e përsonit 
zyrtar:Inxhinjer i hidroteknikës në Drejtorinë për menaxhimin e objekteve të Policisë 
së Kosovës,gjatë implementimit të Kontratës me numër 214/12/009/211 të 
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dt.16.05.2012 të lidhur në mes të Policisë së Kosovës-Drejtorisë për menaxhimin e 
objekteve të Policisë së Kosovës,dhe Kompanisë “M.” nga Prishtina  për vendosjen e 
tualeteve statike dhe kontejnerëve për mbeturina në afërsi të objekteve fetare në 
përkujdesje të Policisë së Kosovës në regjionet e Policisë së Kosovës në Prishtinë, 
Pejë,   Mitrovicë, Ferizaj dhe Gjilan,të njejtit kanë shpërdor pozitën apo autoritetin 
zyrtar duke i mundësuar përfitim pasuror të kundërligjshëm Kompanisë “M.” ashtu 
që kanë lejuar pagesa në llogari të Kompanisë “M.” për shërbime të cilat kjo 
komopani  nuk i kishte kryer,ashtu që brenda periudhës kohore Qershor 2012 deri në 
muajin Janar 2013  tani i akuzuari L.B.si menaxher i kontratës i kishte përcjellë 
faturat e Kompanisë “M.” për pagesë te tani i akuzuari Z.T. si D. i Drejtorisë për  
menaxhimin e objekteve të Policisë së Kosovës i cili ka bërë aprovimin e kërkesave 
për pagesë të faturave të Kompanisë “M.” në shumë pre  4.503,00 €  për vendosjen e 
tualeteve statike edhe pse Kompania “M.” nuk kishte kryer shërbimet sipas këtyre 
faturave për vendosjen e  këtyre tualeteve statike,përkatësisht shuma e faturuar  dhe 
që ishte paguar më shumë se sa shërbimet e kryera ishte në lartësi prej 2.495,96, me 
ç'rast, tani të akuzuarit, Policisë së Kosovës i kishin shkaktuar dëm në shumë prej  
2.495,96 €, 
 
 -me çka në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
 
 Prandaj kjo gjykatë , në bazë të nenit 41,42,49,50,51,52,74,dhe 422 par.1 
lidhur me nenin 31 të KPRK-së,  nenit  365 ,450,dhe 463 të KPP-së, dhe nenit 39 
par.3 nën par. 3.2 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit,  të akuzuarve 
Z.T. dhe L.B.ju shqipton, 
 
 
                     DËNIMIN ME KUSHT 
 
Ashtu që: 
 

1. Të akuzuarit Z.T. i  cakton dënimin me burg në kohëzgjatje prej gjashtë (6) 
muaj,dënim ky që nuk do të ekzekutohet nëse ky i akuzuar brenda peridhës 
verifikuese prej dy (2) vjet nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nuk 
kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
 
Obligohet i akuzuari Z.T. që të kompensoi shpenzimet e procedurës penale 
sipas llogarisë përfundimtare ,përfshirë shpenzimet në emër të ekspertizës 
finansiarenë shumë të përgjithshme prej 490,56 € për të cilën duhet të paguaj 
50% të qmimit të paguar për ekspertizë nga gjykata e që është shuma prej 
245,28 €,,ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 150,00 € brenda 
afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 
Obligohet i akuzuari Z.T. që në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 
krimit të paguaj  pesëdhjetë (50) Euro brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
Në raport me të akuzuarin Z.T. REFUZOHET kërkesa e palës së 
dëmtuar:Policia e Kosovës,e paraqitur nga Avokatura Shtetërore, për 
kompensimin e dëmit material të shkaktuar me veprimet e tani të akuzuarit 
Z.T. për arsye se pas ngritjes së aktakuzës Policisë së Kosovës, nga Kompania 
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“M.” i është kthyer shuma e paguar më tepër se sa kjo kompani kishte të drejtë 
të inkasonte në emër të shërbimeve të kryera për Policinë e 
Kosovës,përkatësisht ka kthyer shumën e tërësishme që është objekt i 
aktakuës në këtë çështje penale. 
 

2. Të akuzuarit L.B. i  cakton dënimin me burg në kohëzgjatje prej gjashtë (6) 
muaj,dënim ky që nuk do të ekzekutohet nëse ky i akuzaur brenda peridhës 
verifikuese prej një  (1) vjet nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nuk 
kryen ndonjë vepër tjetër penale. 
 
Obligohet i akuzuari L.B. që të kompensoi shpenzimet e procedurës penale 
sipas llogarisë përfundimtare ,përfshirë shpenzimet në emër të ekspertizës 
finansiare  në shumë të përgjithshme prej 490,56 € për të cilën duhet të 
paguaj 50% të qmimit të paguar për ekspertizë nga gjykata e që është shuma 
prej 245,28 €, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguaj 150,00 € 
brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 
Obligohet i akuzuari  L.B.që në emër të taksës për kompensimin e viktimave të 
krimit të paguaj  pesëdhjetë (50) Euro brenda afatit prej 15 ditëve nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 
 
Në raport me të akuzuarin L.B.REFUZOHET kërkesa e palës së 
dëmtuar:Policia e  Kosovës,e paraqitur nga Avokatura Shtetërore, për 
kompensimin e dëmit material të shkaktuar me veprimet e tani të akuzuarit 
L.B. për arsye se pas ngritjes së aktakuzës Policisë së Kosovës, nga Kompania 
“M.” i është kthyer shuma e paguar më tepër se sa kjo kompani kishte të drejtë 
të inkasonte në emër të shërbimeve të kryera për Policinë e 
Kosovës,përkatësisht ka kthyer shumën e tërësishme që është objekt i 
aktakuës në këtë çështje penale. 
 
 

 
    Arsyetim 
 

 
 Prokuroria Themelore në Prishtinë, me Aktakuzën PP.I.nr.491/2013 të dt. 

18.04.2014 (  e pranuar në gjykatë në dt.22.04.2014) i ka akuzuar tani të akuzuarit 

Z.T. dhe L.B.për shkak të veprës penale të kryer në bashkëkryerje:Keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së.  

 Përfqësuesja e palës së dëmtuar Ministria e Drejtësisë-Avokatura Shtetërore 

me parashtresën e datës 11.07.2017 e ka njoftuar gjykatës se “për shkak të numri tët 

pamjafteushëm të përfaqësusve të Qeverisë....nuk do të mund të marrim pjesë në 

shqyrtimin gjyqësor” dhe ka parashtruar kërkesë pasurore juridike,me 

paralajmërimin se kërë kërkesë do ta dorëzojnë në gjykatë me shkrim deri në 

përfundim të shqyrtimit gjyqësor. Megjithatë përfaqësuesja e të dëmtuarës deri në 

përfundim të shqyrtimit gjyqësor përveç deklarimit se paraqet kërkesë pasurore-

juridike deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor nuk është deklaruar për lartësinë e 

kësaj kërkese.Me rastin e vendosje së çështjes gjykata kishte parasysh dhe mori në 
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konsideratë kërkesën pasurore-juridike të të dëmtuarës dhe vendosi lidhur me këtë 

kërkesë. 

 Në asnjë fazë të procedurës penale deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor 

tani të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë. 

 I akuzari Z.T.,veç tjerash, ka deklaruar se projekt menaxher për realizimin e 

projektit ka qenë i caktuar L.B., dhe të gjithë mbrojtjen e ka orientuar në drejtim të 

bartjes së përgjegjësisë në lidhje me mënyrën e procedimit për pagesa sipas  faturave 

te tani i akuzuari i dytë L.B., dhe te personat tjerë në zingjirin komandues brenda 

Policisë së Kosovës. 

 I akuzuar L.B.,veç tjerash,ka deklaruar se ishte pranuar në punë në cilësinë e 

praktikantit dhe pas një muaji i ishte ofruar kontrata e cila është objekt i akuzës për 

menaxhim dhe  posa e kishte pranuar kontratën kishte vërejtë se ka mangësi për çka 

kishte refuzuar menaxhimin e kësaj kontrate,megjithatë menaxheri-tani i akuzuari i 

parë Z.T.-e kishte detyruar( “ me forcë,” “me dhunë” )  që ta menaxhonte 

kontratën,se kishte bërë vërejtj për mënyrën e faturimit duke kërkuar nga B.M. 

sqarime se cilin pozicion  duhet aplikuar për pagesë,dhe se ky vetëm ishte bazuar në 

lista të dëshmive për shërbime të kryera-lista këto që ishin nenshkruar nga zyrtarët 

policor  në vendet ku ishin vendos tualetet statike. 

Në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur në prani të palëve kjo gjykatë, konform 

nenit 7 të KPP-së saktësisht dhe tërësisht vërtetoi faktet të cilat janë të rëndësishme 

për marrjen e vendimit të ligjshëm, me vëmendje dhe përkushtim maksimal 

profesional dhe me përkujdesje të njëjtë vërtetoi  faktet kundër të akuzuarve  si dhe 

ato që shkojnë në favor të mbrojtjes, dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor ju  mundësoi të 

akuzuave  dhe mbrojtësve  të tyre  shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që 

janë  në favor të akuzuarve.  

Në shqyrtimin gjyqësor, kjo gjykatë, vërtetoi plotësisht dhe përtej dyshimit të 

bazuar gjendjen faktike sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Këtë gjendje faktike kjo gjykatë e vërtetoi në bazë të:Kontratës me nr. 
214/12/009/211 për “Vendosjen e tualeteve statike,kontinjerve për mbeturina dhe 
pastrimin e tyre nëpër Regjione të PK-së Ritender” e lidhur në mes të Policisë së 
Kosovës dhe Kompanisë “M.”nga P.,kontratë kjo që mban edhe numrin identifikues 
të prkurimit:214/12/078/221, deklaratës së dëshmitarit B.M.,faturave për pagesë të 
prezentuara nga Kompania “M.” prej muajit Qershor 2012 deri në Janar 
2013,Kontrata e punës për të akuzuarin L.B.e dt. 06.04.2012,dhe Ekspertiza 
Finanasiare nga Eksperti finansiar gjyqësir-auditor ligjor, z. R.B. e dt.18.12.2017 

 
 

Sipas Kontratës  me nr. 214/12/009/211 (numri i prokurimit  
214/12/078/221)  të lidhur në mes të Policisë së  Kosovës dhe Kompanisë “M.” me 
seli në P. ishin kontraktuar shërbimet për “ Vendosjen e tualeteve statike,kontinjerve 
për mbeturina dhe pastimin e tyre nëpër Regjione të PK-së-Ritender”,ashtu që i ishte 
përcaktuar edhe lista e çmimeve për secilin shërbim. Çmimet që i ishin përcaktuar 
për kryerjen e secilit shërbim ishin : për vendosje të tualeteve në pikat statike njësia 
për copë-çmimi në TOTAL, 15,80 €, ndërsa për pastrimin dhe zbrazjen e “gropave 
septike” për m3 çmimi ishte i definuar prej 8,00 €  në TOTAL. 
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Dëshmitari B.M.,përndryshe zyrtar i Policisë së Kosovës,në pozitën e Sh. të 

Zyrës së inxhinjerëve pranë Drejtorisë për Menaxhimin e Objekteve  të Policisë së 
Kosovës, në kohën e implementimit të kontratës me nr.214/12/009/2011, gjatë 
shqyrtimit gjyqësor veç tjerash ka deklaruar se në kohën e implementimit të 
kontratës kishte punuar me tani të dy të akuzuarit në një zyre,dhe në pozitën e 
menaxherit për përcjelljen e projektit sipas kësah kontrate ishte angazhuar tani i 
akuzuari L.B.,zningjiri komandues sa i përket dhënjes së  urdhëresave për pagesë 
fillonte nga menaxheri i projektit deri te Drejtori i Drejtorisë-tani i akuzuari Z.T. ,e 
pastaj pagesat realizohen nga Drejtoria e Finansave,në lidhje me kontratën që është 
objekt i akuzës  kërkesn e parë për pagesë e kam nënshkruar unë ndërsa kërkesat 
tjera prej kërkesës së  dytë personi që ka nenshkuar lejimin e pagesave ka qenë 
Z.T.,dhe me rastin e prezentimit të faturës së shtatë kam  vërejtë se diçka nuk ishte 
në rregull sepse  kjo pagesë i korresopondonte pagesës së parë për çka kam biseduar 
me  Z.T.n dhe pastaj e kam njoftuar edhe Drejtorin e Departamentit Kamer 
Jonuzi,Kompanis e cila ka ofruar shërbimet i janë paguar mbi 2.400,00 euro më 
shumë se sa që duhej sepse në fatura është shenuar pozicioni i parë i kontratës-
pozicion ky që nuk duhej të aplikohej për çka edhe kam kërkuar rimbursimin,në rolin 
e projekt menaxherit të kontratës ka qenë i caktuar L.B.i cili ka pas mundësi që të del 
në teren dhe të verifikoi  vendosjen e tualeteve statike dhe pastrimin e tyre. 
 

 Kompania “M.” për peridhën kohore Qershor 2012 Janar 2013  në emër të 
shërbimeve të ofruara sipas kontratës 214/12/009/211 në vazhdimësi kishte faturuar 
“Vendosje të tualeteve në pika statike” dhe sipas çmimit prej 13,62 € + TVSH-ja. 

 
Sipas akt emërimit dhe Kontratës së punës të dt.06.04.2012 tani i akuzuari 

L.B.ishte emëruar në pozitën:I. i Hidroteknikës,.në Drejtorinë për Menaxhimin e 
Objekteve-Shtylla e Shërbimeve Mbështetëse.Në nenin 2 të Kontratës për punë-
detyrat që duhet ti kryente tani i akuzuari L.B.,janë përcaktuar shprehimisht  detyrat 
e punës dhe në veçanti edhe :” Kryerja e çfarëdo pune tjetër të caktuar nga 
mbikëqyrës:”. 

 
Sipas faturave për pagesë të paraqitura nga Kompania “M.” tani i akuzauri 

L.B.kishte vepruar në rolin e  menaxherit të projektit duke paraqitur në 
memorandum të Policisës së Kosovës kërkesat për pagesë të këtyre faturave e që i 
adresoheshin Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse,dhe nëpërmes të tani të 
akuzaurit Z.T. ( Drejtor  i DMO-së). 

 
Eksperti finansiar gjyqësor –auditor ligjor z.R.B. në Ekspertizën Finansiare të 

datës 18.12.2017  veç tjerash ka dhënë këtë konstatim dhe mendim: 
 
. “ ..Faturimi është bërë me përshkrim jo të saktë të shërbimeve.Don të thotë 

përshkrimi është : Vendosja e tualeteve nëpër pikatë përktës,ndërsa në fakt është 
bërë vetëm, pastrimi-zbrazja e tyre,përveç faturës së parë ku është nënkuptuar 
Vendosaja e tyre për herë të parë,sepse nuk ekziston faturë e veqantë për vendosjen 
e parë..Kontraktori “M.” faturimin e shërbimeve të kryera e ka bërë me data dhe në 
shuma si në Pasqyren vijuese nga e cila shifen edhe të dhënat lidhur me personat që 
i kanë nenshkruar Kërkesat për pagesa-Pasqyra 3 ,   

-Fat.nr.KO1231 dt.29.06.2012, Qershor,shuma 834,00 € 
,përshkrimi;vendosja e toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe 
kontejnerit 1m3 dhe zbrazja, numri i tualeteve 30, numri i kontenjerve 30, 
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nenshkrimi i kerkuesit për pagesë: Muhamet Veliu,ndërsa kërkesa për pagesë është 
nënshkruar nga  Z.T., S.Z.,K,.J. dhe H.G., 

-Fat.nr.KO1457 dt.31.07.2012,Korrik, shuma 1.933,99 €,përshkrimi Vendosja 
e  e toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe kontejnerit 1m3 dhe 
zbrazja, numri i tualeteve 70, numri i kontenjerve 69, nenshkrimi i kerkuesit për 
pagesë:L.B.,ndërsa kërkesa për pagesë është lejuar nga :B.M.   vet dhe për Z.T.n. 

-Fat.nr.KO1695 dt.31.08.2012,Gusht , shuma 1.746,99 € ,përshkrimi : 
vendosja e toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe kontejnerit 1m3 
dhe zbrazja, numri i tualeteve  65, numri i kontenjerve 60, nenshkrimi i kerkuesit 
për pagesë:Z.T.,nenshkrimi i personit që lejon pagesën Z.T.-vetëm, 

-Fat.nr.KO1939 dt,28.09.2012,Shtator ,shuma 1.822,79 €,përshkrimi: 
vendosja e toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe kontejnerit 1m3 
dhe zbrazja, numri i tualeteve 66, numri i kontenjerve 65, nenshkrimi i kerkuesit 
për pagesë: L.B., ndërsa kërkesa për pagesë është nenshkruar edhe  nga 
:L.B.,H.G.,K.J.,Z.T., 

-Fat.nr.KO2182 dt.31.10.2012,Tetor , shuma 794,60 € ,përshkrimi:vendosja e 
toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe kontejnerit 1m3 dhe 
zbrazja, numri i tualeteve 27, numri i kontenjerve 24,pastrimi i gropes septike 10, 
nenshkrimi i kerkuesit për pagesë:L.B., ndërsa kërkesa për pagesë është 
nënshkruar edhe nga:L.B.,H.G.,K.J. dhe Z.T., 

-Fat.nr.KO2427,dt.30.11.2012,Nëntor,shuma 855,40 €,përshkrimi: vendosja 
e toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe kontejnerit 1m3 dhe 
zbrazja, numri i tualeteve 23, numri i kontenjerve 31,pastrimi i gropes septike 15, 
nenshkrimi i kerkuesit për pagesë:L.B., ndërsa kërkesa për pagesë është 
nënshkruar edhe nga:L.B.,H.G.,K.J. dhe Z.T,dhe B.M., 

-Fat.nr.KO2663,dt.20.12.2012,Dhjetor,shuma 262,40 € ,përshkrimi: 
vendosja e toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe kontejnerit 1m3 
dhe zbrazja, numri i tualeteve 8 , numri i kontenjerve 8,pastrimi i gropes septike 5, 
nenshkrimi i kerkuesit për pagesë:L.B., ndërsa kërkesa për pagesë është 
nënshkruar edhe nga:L.B.,H.G.,K.J. dhe Z.T,dhe 

-Fat.nr.KO0229,dt.28.01.2013,Janar, shuma 1.458,79 €, përshkrimi: 
vendosja e toaleteve në Prizren,Prishtinë,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,dhe kontejnerit 1m3 
dhe zbrazja, numri i tualeteve 46, numri i kontenjerve 41,pastrimi i gropes septike 
30, nenshkrimi i kerkuesit për pagesë:mundon, ndërsa kërkesa për pagesë është 
nënshkruar  nga:L.B.,H.G.,K.J. dhe Z.T. 

 
...shuma e faturuar prej 9.708,96 €,si dhe shumën e cila është dashtë të 

faturohet 7.213,00 €, nga rezulton: Diferenca e faturuar më tepër prej 2.495.96 €.. 
 
Menaxhimi i Projektit dhe përsonat përgjegjës..Për përcjelljen dhe  realizimin 

e projektit me titull:”Vendosja e tualeteve statike-kontenjerëve për mbeturina dhe 
pastrimin e tyre nëpër regjione të PK-së-Ritender” me nr.214/12/009/221 kanë 
qenë të ngarkuar:Drejtori i Drejtorisë për menaxhimin e objekteve të Policisë së 
Kosovës-i cili e ka udhëheq Drejtorinë Z.T., Menaxheri i projektit i caktuar në 
mënyrëverbale-pa vendim të shkruar,në rastin konkret ka qenë Inxhinjeri i 
Hidroteknikës  në Drejtorinë për menaxhimin e objekteve të Policisë së Kosovës 
L.B.....bazuar në të dhënat nga dokumentet që i referohen menaxhimit të 
Projektit,filluar nga muaji Korrik 2012,rrjedh se për manegjimin e Projektit ,pa 
vendim të posaqëm,me Urdhër verbal-ka qenë i caktuar L.B..Dokumentet që 
justifikojnë faktin se L.B.ka qenë i caktuar,edhe pse pa vendim të shkruar,i 
referohen:Pranimit të faturave nga Kontraktori për kryerjen  e 
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shërbimeve,(ekziston nenshkrimi për pranimin e faturave për 
Korrik,Shtator,Nëntor dhe Dhjetor 2012).Gjithashtu menaxhimi i L.B.t dëshmohet 
edhe me nenshkrimet e vendosura në Kërkesat për pagesë ( nënshkrimet si në 
Pasqyrën nr.3 të ekspertizës).Ekzistojnë edhe e-majla,nga të cilët shihet 
korrespodenca e L.B.t me eprorët e vet sie dhe me Kontraktuesin lidhur me 
shërbimet sipas Projektit,faturimin,dhe pagesat. 

Përgjegjësia për  realizimin e Projektit :”Vendosja e tualeteve statike-
kontenjerëve për mbeturina dhe pastrimin e tyre nëpër regjione të PK-së-Ritender” 
me nr.214/12/009/221 është e Udhëheqësit të Drejtorisë për menaxhimin e 
objekteve të Policës së Kosovës,në rastin konkretë drejtor ka qenë Z.T.,ndërsa për 
përcjelljen dhe kryerjen e shërbimeve sipas Projektit përgjegjës ka qenë Menaxheri i 
Projektit,në këtë rast...menaxher i caktuar pa Vendim të posaqëm ka qenë L.B.... 

Dëmi i përkohshëm material i shkaktuar si pasojë e faturimit të shërbimeve 
të pastrimit-zbrazja e tualeteve,më tepër se që është dasht të faturohet...është 
konstatuar të jetë në shumë prej: 2.495.96 €....në dt. 12.08.2014 nga 
Kontraktori”M.” është bërë kthimi i mjeteve të mirë të llogarisë së Policisës së 
Kosovës dhe atë  në shumë prej 2,547.77 €  ...janë kthyer më tepër për 51.81 € “ 
 

Kjo gjykatë konsideron se gjatë shqyrtimit gjyqësor plotësisht dhe përtej çdo 
dyshimitë bazuar mirë është arrit që të vërtetohet se tani të akuzuarit Z.T. dhe 
L.B.me veprimet apo mos veprimet e tyre në bashkëryrje kanë kryer veprën penale të 
keqpërdorimit të pozitës apo autorietit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 
të KPRK-së. 

 
Kjo gjykatë konsideron se që të dy të akuzuarit, për shkaktë obligimeve të 

punës dhe përgjegjësive të pranuara me akt emërim apo edhe sipas urdhëresave të 
përsonave përgjegjës në Policinë e Kosovës,  konsiderohen persona zyrtar konform 
nenit 120 par.2 nën par. 2.1, 2.2 dh e 2.3 të KPRK-së. 

 
Nga kontrata me nr. 214/12/009/211  ( numri i prokurimit  214/12/078/221)  

të lidhur në mes të Policisë së  Kosovës dhe Kompanisë “M.” me seli në P. vërtetohet 
se ishin kontraktuar shërbimet për “ Vendosjen e tualeteve statike,kontinjerve për 
mbeturina dhe pastimin e tyre nëpër Regjione të PK-së-Ritender”,ashtu që i ishte 
përcaktuar edhe lista e çmimeve për secilin shërbim. Çmimet që i ishin përcaktuar 
për kryerjen e secilit shërbim ishin : për vendosje të tualeteve në pikat statike njësia 
për copë-çmimi në TOTAL, 15,80 €, ndërsa për pastrimin dhe zbrazjen e “gropave 
septike” për m3 çmimi ishte i definuar prej 8,00 €  në TOTAL. 

Nga faturat për pagesë të paraqitura nga Kompania “M.” vërtetohet se  tani i 
akuzauri L.B.kishte vepruar në rolin e  menaxherit të projektit duke paraqitur në 
memorandum të Policisës së Kosovës kërkesat për pagesë të këtyre faturave e që i 
adresoheshin Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse,dhe tani i akuzuari  Z.T. ( 
Drejtor  i DMO-së) kishte lejuar që të  kryheshin pagesat sipas këtyre faturave, edhe 
pse faturimi në emër të shërbimeve ishte bërë  në kundërshtim me listën e çmimeve 
të përcaktuar me kontratë,dhe që të dy tani të akuzuarit ishin në dijeni për çmimet e 
kontraktuara. 

 
Nga deklata e dëshmitarit B.M. vërtetohet se Kontrakorit i ishin pranuar 

faturat për vendosjes e tualeteve sipas kontratës dhe vazhdimi i faturimit të 
shërbimeve edhe pas faturës së parë për vendosje të tualeteve ishte bërë në 
kundërshtim me listen e çmimeve sepse për vendosje të tualeteve statike duhej të 
ishte prezentuar vetëm fatura e parë përkatësisht me rastin e vendosjes së tualeteve 
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statike, e  jo që shërbimi në emër të vendosjes të vazhdohej të faturohej edhe për disa 
muaj të tjerë. 

 
Nga konstatimi dhe mendimi i ekspertit finansiar-auditor ligjor z.R.B. 

vërtetohet se Kompania “M.”  me rastin e faturimit në emër të shërbimeve të kyera 
sipas kontratës  me nr.214/12/009/221 për :”Vendosja e tualeteve statike-
kontenjerëve për mbeturina dhe pastrimin e tyre nëpër regjione të PK-së-Ritender” 
kishte vepruar në kundërshtim me kushtet për pagesë të përcaktuara me këtë 
kontratë sepse në vazhdimësi për disa muaj kishte faturuar sherbime në emër të 
vendosjes së tualeteve statike,për çka kishte të drejtë të faturonte vetëm për datën 
kur këto tualete statike ishin vendos,ndërsa  tani të akuzuarit Z.T. dhe L.B. i kishin 
pranuar këto fatura nga Kompania “M.” dhe me nenshkrimet e tyre kishin kërkuar 
dhe kishin lejuar që të realizoheshin pagesat  sipas këtyre faturave edhe pse shumat e 
faturuara në emërtë shërbimeve nuk ishin sipas kontratës.  

Gjykata i fali besimin e plotë konstatimit dhe mendimit të ekspertit  finansiar 
z.R.B.,sepse konstatimi ishte përgaditur mbi bazën e dokumentacionit të ofruar nga  
Policia e Kosovës, dokumentacion ky që nuk  është kundërshtuar asnjëhere nga të 
akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre, ndërsa mendimi  i prezentuar është i qartë dhe nuk 
është i orientuar në drejtim të ngarkimit me përgjegjësi penale për tani të akuzuarit. 

 
Gjykata analizoi edhe mbrojtjen e të akuzuarve  të dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor por deklarimet e të akuzuarve në kuptim të mbrojtjes kjo gjykatë nuk i 
konsideron si të bazuara sepse të njejtit duke qenë përgjegjës për veprimet e tyre deri 
në përfundim të shqyrtimit gjyqësor kanë tentuar që  përgjegjësinë për lëshimet me 
rastin e realizimit të projektit ta bartin te njeri-tjetri. 

 
Gjykata po ashtu ka analizuar edhe mbrojtjen e mbrojtësve të tani të 

akuzuarve të dhënë  në fjalën përfundimtare por nuk gjeti se pretendimet e 
mbrojtësve të tani të akuzuarve të jenë të bazuara. 

 
Kështu mbrojtësi i të akuzaurit të parë Z.T në fjalën përfundimtare veç 

tjerash,ka deklaruar se: “tek i mbrojturi i tij-tani i akuzauri Z.T.në lidhje me 
veprimet sipas aktakuzës mungon dashja për të kryer këtë vepër penale,nuk është 
vërtetuar teza e aktakuzës se i njejti e ka kryer këtë vepër penale,se për një kohë ky i 
akuzuar  kishte munguar për shkak të trajnimit kurse U.D.ishte z.B.M.,se projekt 
menaxher ishte caktuar L.B.i cili edhe i kishte kryer procedurat e faturimit  për 
shërbimet e kryera nga fituesi i tenderit.” 

 
Lidhur me pretendimet e mbrojtësit të tani të akuzuarit Z.T. av,E.K. kjo 

gjykatë konsideron se janë të pa bazuara sepse  në veprimet  e tani të akuzuarit Z.T. 
manifestohen të gjitha elementet e veprës penale-si ato subjketive edhe  ato 
objektive-nga neni 422 par.1 të KPRK-së  ngase ky i akuzuar duke qenë në dijeni për 
kushtet e definuara me kontratë lidhur me shërbimet e kryera nuk kishte ndërmarrë 
asnjë veprim që të parandalonte faturimin  në emër të shërbimeve të kryera me 
çmime më të larta dhe duke i krijuar kështu mundësi kryesit të shërbimeve që të 
përfitoi dobi pasurore të pa bazë,dhe duke i shkaktuar kështu dëm institucionit ku ky 
i akuzuar ishte i punësuar. Kjo gjykatë konsideron se tani i akuzuari Z.T. ka vepruar 
me qellim dhe duke qenë plotësisht i vetëdijshëm për pasojat e veprimit përkatësisht 
të mos veprimit të tij në lidhje me  lejimin e pagesave të faturave me qmime më të 
larta dhe duke mos vepruar që këto veprime të mos përseriten në vazhdimësi. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit L.B.av.G.E. në fjalën përfundimtare,veç tjerash,ka 
deklaruar se :” Prokuroria nuk ka sjellë asnjë provë materiale me të cilën do të 
dëshmohej se i mbrojturi ynë ka kryer veprën penale...në cilësinë e përsonit 
zyrtar...Provat të cilat i propozon prokuroria...nuk provuan fajësinë për veprën 
penale me të cilën akuohet i mbrojturi ynë....Kontrata me nr.214/12/009/2011 për 
vendosjen e tualeteve statike ka pas të meta gjatë hartimit të sajë sepse është bërë 
nga njerëz jo profesional dhe nuk janë llogarit të gjitha parametrat për çka ka 
shkaktuar edhe huti gjatë përpilimit të faturave,faturat e muajit Qershor,Korrik 
,Gusht  2012 nuk janë përpiluar nga L.B.por ato janë hartuar nga personat e tjerë 
zyrtar....L.B.është caktuar nga Policia e Kosovës si projekt menaxher kryesor ....nuk 
mund të jetë penalisht përgjegjës për diçka që nuk ka qenë juridikisht 
përgjegjës...Sa i përket urdhrit  të dhënë për pagesë ekziston i ashtuquajturi zingjiri 
komandues i cili fillon prej menaxherit të projektit,Shefit të  zyrës ( B.M.), Drejtori i 
Drejtorisë dhe realizohet nga Drejtori i Financave....përson përgjegjës për që ka 
nenshkruar lejimin e pagesave ka qenë përsoni tani i akuzuari Z.T.....Nga provat e 
administruara u vertetua që përpilimi i faturave ishte bazuar në listën e dëshmive 
të shërbimeve të ofruara në teren dhe të nenshkruara nga terreni i cili mban edhe 
numrin e ID të policit..L.B.kishte vazhduar praktiken e pagesave për këtë projekt në 
bazë të faturave që fillimisht janë lëshuar në tre muajtë e parë nga B.M.dhe Drejtori 
Z.T....Caktimi në mënyrë verbale në pozitën projekt-menaxher e bënë jo legjitime 
edhe menaxhimin e projektit para lëshimit të vendimit me shkrim...” 

 
Lidhur me pretendimet e mbrojtësit të tani të akuzuarit L.B.av,G.E.  kjo 

gjykatë konsideron se janë të pa bazuara sepse  në veprimet  e tani të akuzuarit L.B. 
manifestohen të gjitha elementet e veprës penale-si ato subjketive edhe  ato 
objektive-nga neni 422 par.1 të KPRK-së,ngase ky i akuzuar ishte në dijeni me 
kushtet e definuara në kontratë e cila është objekt i akuzës dhe përkundër faktit se, 
sikurse edhe vet ka deklaruar , kishte vërejtë mangësi dhe kishe dilema për 
pozicionet që duhej të aplikoheshin për faturim dhe pagesë i njejti kishte paraqitë 
kërkesa për pagesa në emër të shërbimeve të kryera dhe në llogari të Kompanisë “M.” 
sipas çmimeve që ishin më të larta se sa ato që duhej të  aplikoheshion-përkatësisht 
në vazhdimësi kishte kërkuar që të lejoheshin pagesat në emër të vendosjes së 
tualeteve statike edhe pse ishte në dijeni se kjo mënyrë e faturimit mund të aplikohej 
vetëm një herë dhe atë me rastin e vendosjes së tualeteve bë pika të caktuara. Për sa i 
përket  “përgjegjësisë juridike” në të cilën thirret mbrojtësi të akuzuarit L.B.,av. 
Gafurr Elshani kjo gjykatë konsideron se një person duke qenë në pozitën e zyrtarit 
në një institucion kur pranon kryerjen e një pune të caktuar dhe për këtë merr 
obligime që derivojnë nga natyra dhe mënyra e kryerjes së atyre punëve,atëhere i 
njejti bartë përgjegjësinë sipa çdo lloji të përgjegjësisë –përfshirë edhe atë 
penale,sepse “përgjegjësia jiridike” automatikisht krijohet me rastin e pranimit të 
urdhëresës për kryerjen e një pune të caktuar,pavarësisht se kjo urdhëresë është 
dhënë në formën e shkruar apo gojore. Në të kundërten tani i akuzuari duhej të 
kishte refuzur marrjen e përgjegjësie për kryerjen e punëve të manexhimit të 
projektit për çka duhej të kishte reaguar në formën e shkruar dhe të adresuar te 
personi përgjegjës dhe sipas nevojes edhe te pergjegjësit edhe në nivele më të larta. 
Nga shkresat e lëndës,përkatësisht nga provat e administruara nuk rezulton se tani i 
akuzuari L.B.të kishte ndërmarrë ndonjë veprim të kundërshtimit për menaxhimin e 
projektit që tani është objekt i akuzës. Ndërsa sa i përket rrethanave se tani i 
akuzuari L.B.nuk kishte nenshkruar kërkesat për pagesa për disa muaj, kjo gjykatë 
konsideron se Ekspertiza Finansiare         ( faqe 8-14 ku është konstatuar nenshkrimi 
i të akuzuarit L.B.në faturat e muajit Korrik,Shtator,Tetor.Nëntor,Dhjetor-2012 dhe 
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Janar 2013)ka dhënë përgjigje të mjaftuara dhe konkrete,dhe këto pretendime janë 
në kundërshtim me konstatimin dhe mendimin e ekspertit financiar të dhënë me 
rastin e ekspertimit financiar në këtë çështje penale.I akuzuari L.B.akuzohet se ka 
vepruar në bashkëkryerje me tani të akuzaurin Z.T. i cili është përgjegjës edhe për 
faturat e muajit Qershor 2012.Sido që të jetë,vepra penale nga neni 422 par.1 do të 
konsiderohej e konsumuar sikur të ishte fjala edhe vetëm prej njëren prej këtyre 
faturave të paraqitura nga tani i akuzuari L.B.e të cilat kanë për qellim që të kryhet 
pagesa për shërbimet e kryera me çmime më të larta se sa ato që ishin kontraktuar. 

 
Pasi që është  vërtetuar plotësisht dhe jashtë çdo dyshimi se tani të  akuzuarit 

në bshkëkryerje kanë  kryer vepren   penale për të cilën janë   akuzuar dhe se të njëjtit 
janë   penalisht përgjegjës, kjo gjykatë i shpalli fajtor, dhe  me aplikimin e dispozitave 
të Kodit Penal të Republikës së Kosovës që përcaktojnë mundësinë e shqiptimi të 
dënimit me kusht,fillimisht të njejtëve ju caktoi dënimin me burg në kohëzgjatje prej 
gjashtë (6) muaj duke e kushtëzuar ekzekutimin e këtij dënimi me kusht që të njejtit 
brenda peridhës së caktuar kohore të mos kryejnë vepër tjetër penale ashtu që për të 
akuzuarin Z.T.  kjo peridhë verifiukese është dy (2) vjet,ndërsa për të akuzaurin 
L.B.peridha verifiukuese është një (1) vit prej datës së plotfuqishmërisë së 
aktgjykimit. 

 Për veprën penale të keqëprdorimi të pozitës apo të autoritetit zyrtar nga neni 
422 par.1 të KPRK-së sanksioni penal i paraparë është dënim me burg prej gjashtë (6 
)muaj deri në pesë (5)  vjet. Konform nenit 50 të KPRK-së denimi me kusht mund të 
shqiptohet “..kur vlerësohet se tërheqja e vërejtjes me kërcënimin e dënimit është e 
nevojshme të ndaloj që kryesi të mos kryej vepër tjetër penale:” Konfor  nenit 52 
par.4 të KPRK-së :” Me rastin e marrjes së vendimit për shqiptimin e dënimit me 
kusht, gjykata merr posaçësrisht parasysh qëllimin e dënimit me kusht,sjelljen e 
mëparshme të kryesit,sjelljen e tij pas kryerjes së veprës penale...” 

Kjo gjykatë me rastin e vendosjes lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 
kishte parasysh dhe mori në konsideratë të gjitha rrethant që janë me ndikim në 
lidhje me dënimin ndaj tani të akuzuarve ashtu që si rrethana lehtësuesie konsideroi 
sjelljen e mëparshme të tani të akuzuarvbe- gjykata nuk ka dijeni se të njejtit më parë 
kanë qenë të dënuar,sjelljen e tani të akuzuarve pas kryerjes së veprës penale-sipas 
shkresave të lëndës që të dy tani të akuzuarit pas inicimit të procedurave ndaj tyre 
kanë kontribuar në kompensimin e dëmit që Policisës së Kosovës i ishte shkaktur si 
pasojë e veprimeve të tyre, dhe të njejtit kishin sjellje korrekte gjatë gjithë procedurës 
penale. 

 
Lidhur me kërkesën pasurore juridike të palës së dëmtuar të paraqitur nga 

Avokatura Shtetërore, kjo gjykatë ka vendos që  të refuzoi kërkesën pasurore juridike 
për arsye se sipa konstatimit dhe mendimit të eksperit financiar është vërtetuar se 
Kompania “M.” kishte kthyer tërë shumën e inkasuar në emër të shërbimeve që nuk i 
kishte kryer, dhe për më tepër rezulton se ka kthyer mjete më tepër për 51.81 €. 

 
Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës penale është marr në bazë të 

nenit 450 të KPP-së. 
 
Vendimi që tani të akuzuarit të obligohen të paguajnë në emër të kompensimit 

të viktimave të krimit ,secili shumën prej 50,00 € , është marrë në bazë të nenit 39 
par.3 nën par.3.2 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 
Për sa u tha më lartë është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË 
Departamenti për Krime të Rënda 

          PKR.nr.210/2014 dt.30.04.2018  
 
 
 

Procesmbajtësja:     Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 
Lirie Berisha       Hamdi IBRAHIMI 
 
 
 
 
 
 
 

 
KESHILLA JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesanë afatin 
prej 15 ditëve nga dita epranimit të aktgjykimit.Ankesa i drejtohet Gjykatëssë Apelit  
në Prishtinë, nëpërmes të kësaj Gjykate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


