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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

             

                                                                                                                                        

PA.II.nr.3/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga Kryetari i 

Gjykatës - kolegjit, Enver Peci dhe gjyqtarët: Valdete Daka dhe Nesrin Lushta, 

anëtare, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen 

penale kundër të akuzuarve A.G. nga P., I.G. nga P., dhe S.G. nga P., për shkak të 

veprave penale shkelja e statusit të barabartë të shtetaseve dhe banorëve të 

Republikës së Kosovës nga neni 193 par.4 lidhur me par.1 dhe nenin 31 të KPK, 

duke vendosur lidhur me ankesën Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ankesat e 

mbrojtësve të të dënuarve, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës - Departamenti Special APS.nr.17/2020 datë 30.06.2020, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me 29 shtator 2020, merr këtë: 

 

    A  K  T GJ   Y  K  I  M 

 

        Refuzohen si të pabazuara ankesa e  Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe 

ankesat e mbrojtësve të akuzuarve, A.G., I.G. dhe S.G., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

së Apelit të Kosovës - Departamenti Special APS.nr.17/2020 i datës 30.06.2020, 

vërtetohet. 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve 

të Rënda PKR.nr.90/2018 të datës 03.01.2020, të akuzuarit A.G., A.P., I.G., B.B., 

N.K., Z.P., F.Sh., S.G., I.N., Xh.D. dhe R.A., janë liruar nga akuza në kuptim të nenit 

364 par.1 nënpar.1.3 të KPK, për shkak të veprave penale shkelja e statusit të 

barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 par.4 

lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 respektivisht me nenin 38 të KPRK, sepse nuk 

është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprat penale për të cilat janë akuzuar. 

Gjykata ka vendosur që shpenzimet e procedurës penale të bien në barrën e mjeteve 

buxhetore të gjykatës.  

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës - Departamenti Special, 

me aktgjykimin APS.nr.17/2020 e datës 30.06.2020, ka aprovuar pjesërisht e 

ankesën e  Prokurorisë Speciale dhe sipas detyrës zyrtare ka ndryshuar aktgjykimin 

e shkallës së parë vetëm për pikën II dhe III. të dispozitivit ashtu që ka gjet se të 

akuzuarit A.G., I.G. dhe S.G., janë fajtorë për shkak të veprës penale shkelja e 

statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 

193 par.4 lidhur me par.1 dhe me nenin 31 të KPRK, respektivisht të akuzuarit A.G. 

dhe I.G. janë fajtorë për shkak të veprës penale shkelja e statusit të barabartë të 

shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 par.4 lidhur me par.1 

dhe me nenin 31 të KPRK.  

        Gjykata e Apelit për këto vepra, të akuzuarve iu ka caktuar dënimet dhe atë të 

akuzuarit: A.G. për veprën e parë penale dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 

(tetë) muaj, ndërsa për veprën penale të dytë me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) 

muaj, duke e gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 2 

(dy) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari nuk kryen vepër 

tjetër penale në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve si dhe me dënim plotësues: heqja e të 

drejtës për t’u zgjedhur në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve dhe ndalimi i ushtrimit të 

funksioneve në Administratën Publike apo Shërbimin Publik në kohëzgjatje prej 2 

(dy) viteve. Dënimet plotësuese do të ekzekutohen pas kalimit të periudhës së 

verifikimit të dënimit me kusht.  

        Të akuzuarit I.G., i ka caktuar për veprën penale si në pikën I. të dispozitivit 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muaj ndërsa për veprën penale 

në pikën II. të dispozitivit dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj dhe 

e ka gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 4 (katër) 

muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari nuk kryen vepër tjetër 

penale në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve si dhe dënimi plotësues: heqja e të drejtës 

për t’u zgjedhur në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve dhe ndalimi i ushtrimit të 

funksioneve në Administratën Publike apo Shërbimin Publik në kohëzgjatje prej 2 
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(dy) viteve. Dënimet plotësuese do të ekzekutohen pas kalimit të periudhës së 

verifikimit të dënimit me kusht.  

        Të akuzuarin S.G. e ka gjykuar për veprën penale si në pikën I. të dispozitivit 

me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet në rast se i akuzuari nuk kryen vepër penale në afat prej 1 (një) viti pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit si dhe dënimin plotësues ndalimi i ushtrimit të 

funksioneve në administratën publike apo shërbim publik në kohëzgjatje prej 2 (dy) 

vite. Dënimi plotësues fillon të ekzekutohet pas kalimit të periudhës së verifikimit 

të dënimit me kusht.  

        Me aktgjykim të akuzuarit janë obliguar që secili veç e veç të paguajnë 

shpenzimet e procedurës penale-paushallin gjyqësor në lartësi prej 500 (pesëqind) 

€, si dhe për fondin e kompensimit të viktimave secili veç e veç shumën prej nga 50 

(pesëdhjetë)  €. Me të njëjtin aktgjykim është refuzuar ankesa e Prokurorisë Speciale, 

ashtu që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar për pikat I. IV, V, 

VI, VII, VIII dhe IX të dispozitivit.  

        Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë në afatin ligjor ankesë kanë 

paraqitur:  

        - Prokuroria Speciale e Kosovës, për shkak të vendimit për sanksionin penal 

me propozim që kjo gjykatë të aprovojë ankesën, dhe ta ndryshojë aktgjykimin e 

ankimuar ashtu që të akuzuarve t’iu shqipton dënim me burgim;  

        - mbrojtësi i të akuzuarit A.G., av. F.L., për shkak të shkeljes së ligjit penal, 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike si dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që 

ankesa të aprovohet nga kjo gjykatë dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i 

akuzuari të lirohet nga akuza; 

        - mbrojtësi i të akuzuarit I.G., av. G.K., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që ankesa të aprovohet nga 

kjo gjykatë dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga 

akuza; 

        - mbrojtësi i të akuzuarit S.G., av. M.H., për shkak të shkeljes së ligjit penal, 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, vendimit mbi sanksionin penal 

dhe dënimit plotësues me propozim që ankesa të aprovohet nga kjo gjykatë, 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga akuza apo të 

anulohet dhe çështja t’i kthehet Gjykatës së Apelit në rigjykim dhe rivendosje. 



4 
 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me parashtresën PPA-III.nr.8/2020 

e datës 06.08.2020, ka propozuar që të refuzohen si të pabaza ankesat e mbrojtësve 

të akuzuarve A.G., I.G. dhe S.G., ndërsa të aprovohet si e bazuar ankesa e ushtruar 

nga Prokuroria Speciale e Kosovës.   

        Gjykata Supreme e Kosovës i shqyrtoi shkresat e çështjes, vlerësoi aktgjykimin 

e ankimuar konform nenit 394 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve 

ankimore, gjeti se: 

        Ankesat janë të pabazuara.  

        Në ankesë Prokuroria Speciale e Kosovës, pretendon se gjykata e shkallës së 

dytë drejt ka vlerësuar rrethanat rënduese për të akuzuarit, mirëpo gjatë shqiptimit 

të sanksionit penal peshë më të madhe i ka dhënë rrethanave lehtësuese të cilat  kanë 

ndikuar në shqiptimin e dënimit me kusht. Sipas vlerësimit të PSRK-së, rrethanat 

lehtësuese të vlerësuara nuk mjaftojnë për të arsyetuar shqiptimin e dënimit me kusht 

e nga fakti se aktakuza është ngritur mbi bazën e dhënies së privilegjeve dhe 

përparësive nga ana e të akuzuarve, bazuar në përkatësinë politike dhe raportin 

personal në mes të përfituesve dhe të akuzuarve, me ç ‘rast janë cenuar të drejtat e 

personave të tjerë që kanë konkurruar në konkurse. Po ashtu, në ankesë pretendohet 

se të akuzuarit kanë qenë bartës të funksioneve të rëndësishme zyrtare dhe nga ta 

është pritur respektimi dhe zbatimi i drejtë i Ligjit prandaj konsideron se gjykata 

është dashur të vlerësojë si rrethana veçanërisht rënduese këto fakte ndërkaq kalimi 

i kohës nga kryerja e veprave penale në asnjë mënyrë nuk e ka zvogëluar dhe nuk i 

ka zbeh pasojat e veprimeve kundërligjore të të akuzuarve dhe se këto pasoja edhe 

sot e kësaj dite janë prezentë, sepse personat që kanë përfituar akoma i gëzojnë 

pozitat e tyre zyrtare. 

        Mbrojtësi i të akuzuarit A.G., av. F.L., pretendon se aktgjykimi i shkallës së 

dytë përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

par.1 pika 1.8, 1.12, dhe par.2 pika 1.1, dhe 2.1 dhe 2.2 të KPPK, të cilat shkelje 

konsistojnë në faktin se rasti penal ndaj të akuzuarit A.G. ka përfunduar me 

aktvendimin mbi pushimin e hetimeve PPS.nr.104/12 i datës 18 qershor 2014, dhe 

se kundër të njëjtit person nuk mund të zhvillohet proces i ri për veprën dhe provat 

që kanë qenë lëndë e një vendimi përfundimtar gjyqësor. Kjo bie ndesh me parimin 

ne bis in idem sepse askush nuk mund të ndiqet e as të dënohet për vepër penale për 

të cilën është vendosur njëherë në mënyrë meritore dhe ekzistimi i aktgjykimit 

meritor në formë të prerë paraqet pengesë për gjykim të serishëm të asaj çështjeje 

penale. Prokurori ka vendos t’i pushojë hetimet në mungesë të dyshimit se kemi të 

bëjmë me ndonjë vepër penale. Gjykata e shkallës së dytë për më tepër në aktgjykim 
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thekson se me rastin e marrjes së vendimit mbi pushimin e hetimeve Prokuroria nuk 

e kishte njoftuar të akuzuarin A.G. se i njëjti i është nënshtruar masave të përgjimit 

të telekomunikimit dhe vërteton se ndaj të akuzuarit Prokuroria ka shkel të drejtat sa 

i përket këtyre masave duke iu referuar nenit 98 par.6 i KPPK, ku paneli shqyrtues 

ka të drejtë diskrecionale për të vlerësuar pretendimet e palës së njoftuar dhe nuk 

përcakton në mënyrë apriori shkatërrimin e materialeve që janë siguruar përmes 

masave të përgjimit të telekomunikimit. Gjykata e Apelit merr parasysh faktin se 

shkatërrimi i materialeve ndodh vetëm nëse masa e tillë është e kundërligjshme apo 

urdhrit është i kundërligjshëm, në të kundërtën nuk ka ndonjë dispozitë për 

shkatërrimin e materialeve pas pushimit të hetimeve. Mbrojtja konsideron se edhe 

pse gjykata e shkallës së dytë gjen se janë shkelur të drejtat të akuzuarit prapëseprapë 

i pranon provat të cilat janë administruar (përgjimet e telekomunikimit) me 

arsyetimin e lartcekur. 

        Sa i përket shkeljes së ligjit penal mbrojtësi konsideron se aktgjykimi i shkallës 

së dytë është i përfshirë me shkelje të ligjit penal sepse gabimisht i atribuon 

përgjegjësi të akuzuarit të cilat edhe vet gjykata thotë se në bazë të pozitës që kishte 

nuk i takonin, pra edhe pse i akuzuari A.G. ishte deputet, për Gjykatën e Apelit kemi 

të bëjmë me keqpërdorimin e detyrave zyrtare ngase i njëjti duke tejkaluar 

kompetenca e tij nga cilësia zyrtare e deputetit në raport me personat që shpërbenin 

në institucionet ekzekutive edhe pse vet pozita e tij nuk i ka mundësuar kryerjen e 

kësaj vepre penale nga se nuk ka pas kurrfarë autorizimi që nga pozita e tij si deputet 

të ndërhyjë në punët e ekzekutivit.  

        Mbrojtësi po ashtu konsideron se edhe gjendja faktike nuk është vërtetuar drejtë  

sepse nuk është vërtetuar se i njëjti ka marrë pjesë në komisione intervistuese apo 

vlerësuese dhe as se ka bërë  procesin e selektimit të kandidatëve dhe se mundësia 

funksionale për të konsumuar këto vepra penale fare nuk ka ekzistuar tek i akuzuari. 

Se gjykata ka vërtetuar gjendje tërësisht të gabuar faktike e tregon edhe fakti se A.D. 

ishte punësuar rreth një viti pasi i akuzuari S.G. kishte lëshuar punën në Ministrinë 

e Punëve të Brendshme, ndërsa i akuzuari A. akuzohet se në bashkëkryerje me të 

njëjtin kanë kryer veprën penale. Duke marrë parasysh se aktgjykimi është i 

përfshirë me shkeljet e cekura mbrojtësi fare nuk ka arsyetuar shkeljet sa i përket 

vendimit mbi dënimin.  

        Mbrojtësi i të akuzuarit I.G., av. G.K., në ankesë pretendon se aktgjykimi i 

shkallës së dytë është i përshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga se në arsyetim nuk janë paraqitur qartë dhe të plota faktet dhe për çfarë 

arsye kjo gjykatë i ka cilësuar si të vërtetuara apo si të pavërtetuara dhe nuk ka dhënë 

arsye mbi bazën e të cilave është vërtetuar ekzistimi i veprës penale pasi që arsyet e 
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dhëna në këtë aktgjykim janë të paqarta kundërthënëse me vetveten e që përbën 

shkelje nga neni 384 par.1 pika 1.12 të KPPK. Po ashtu, mbrojtësi pretendon se 

aktgjykimi është bazuar në prova të papranueshme respektivisht në përgjimet e 

siguruara me urdhëresë për të akuzuarin A.G. Pra në këtë çështje penale Gjykata e 

Apelit e bazon aktgjykimin e vet në provat të papranueshme edhe pse me 

aktvendimin PPS.nr.104/12 të datës 18.06.2014, Prokurori i Eulex-it ka pushuar 

hetimet kundër A.G. Sa i përket gjendjes faktike mbrojtësi i të akuzuarit I.G., 

konsideron se Gjykata e Apelit gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike nga se 

punësimi është bërë konform të gjitha procedurave të parapara me Ligjin për 

Shërbimin Civil pa u shkelur asnjë e drejtë e kandidatëve të cilët kanë konkurruar 

për këto vende pune dhe se të gjitha procedurat janë kryer mbi bazën e këtij ligji. Më 

tutje mbrojtësi thekson se Komisioni vlerësues vetëm ka bërë vlerësimin e 

kandidatëve dhe se pas mbarimit të procedurës së konkurrimit ka qenë Kryeministri 

ai i cili në fund ka bërë përzgjedhjen e kandidatit. Ndërkaq vendimi mbi sanksionin 

penal është marrë përkundër faktit se nuk ka pas asnjë provë materiale që do të 

vërtetohet se në veprimet e të akuzuarit ka elemente të figurës të veprës penale për 

të cilën është akuzuar.  

        Mbrojtësi i të akuzuarit S.G., av. M.H., në ankesë pretendon se me aktgjykimin 

e  shkallës së dytë gabimisht është vërtetuar gjendja faktike, meqenëse  i akuzuari 

S.G. kishte cilësinë e Këshilltarit Politik të Ministrit në MPB të Kosovës dhe ai nuk 

kishte asnjë motiv apo interes që dikush të emërohej, përzgjidhej, punësohej duke u 

privilegjuar në raport me pjesëmarrësit tjerë në një konkurs të caktuar pasi që i 

akuzuari nuk i takonte ndonjë subjekti politik. Edhe sa i përket konstatimit në 

aktgjykim se i akuzuari S., ka kontaktuar me të akuzuarin A. ku është cekur emri i 

personit A.D., mbrojtësi pretendon se ky komunikim ka ndodhur me datën 

05.12.2011, si bisedë e vetme e zhvilluar në mes tyre dhe se bisedat tjera dhe 

kontaktet eventuale në raport me procedurat e mëtejme nuk ka pas. Duke pas 

parasysh se konkursi ende nuk ka qenë i shpallur në këtë kohë dhe se personi A.D. 

është emëruar në vendin e punës Koordinator në QKRC në K. me datë 06.06.2013, 

dhe se i akuzuari S. me datën 21.11.2012, ka qenë i shkarkuar nga pozita e tij në 

MPB lehtësisht përfundohet se i njëjti nuk ka qenë pjesë e procedurave dhe se i njëjti 

nuk ka mund të ndërmarrë asnjë lloj veprimi i cili do të konsiderohej si inkriminues 

në kuadrin e cilësimit ligjor të veprës penale për të cilën është shpallur fajtor dhe 

pavarësisht faktit jo kontestues të bisedës së zhvilluar ai në cilësinë e vet nuk e ka 

mohuar e as nuk e ka kufizuar ndonjë liri apo të drejtë të cilido person pjesëmarrës 

në konkursin e cekur sepse i njëjti në atë kohë e as më vonë nuk i përkiste ndonjë 

subjekti të caktuar dhe duke pas parasysh elementet inkriminues të cilat ndermirën 
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me dashje konsideron se Gjykata e Apelit në dëm të të njëjtit ka shkelur ligjin penal. 

Ndërkaq vendimi lidhur me dënimin dhe dënimin plotësues është rezultat i vërtetimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal në dëm të 

akuzuarit.  

        Kjo gjykatë duke vlerësuar pretendimet nga ankesa e mbrojtësve e të akuzuarve 

A.G. dhe I.G., gjen se mbrojtësit vetëm kanë parafrazuar shkeljet esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 të KPPK, pa dhënë 

arsye konkrete se pse ekzistojnë shkeljet e pretenduara dhe ku qëndrojnë 

kundërthëniet në mes të dispozitivit dhe arsyetimit të tij. Nga shkresat e çështjes nuk 

rezulton të jenë të pranueshme shkeljet e pretenduara andaj edhe këto pretendime 

dalin të jenë të pabazuara për arsyet si në vijim. Nuk ekziston asnjë paqartësi 

përkitazi me dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, përshkrimit 

faktik të veprës penale në dispozitiv i cili është i qartë dhe në përputhje në 

përshkrimin ligjor, ndërsa asnjë fakt në këtë dispozitiv nuk është me mëdyshje  dhe 

këto pretendime dalin të pabazuara. Gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye për 

faktet vendimtare që kanë të bëjnë me veprën penale dhe kualifikimin juridik të 

veprës penale dhe për vendimin mbi dënimin, pra për të gjitha faktet relevante 

juridike nga të cilat varet aplikimi i ligjit penal janë dhënë arsye të qarta.  

        Sa i përket pretendimit se është shkelur parimi ne bis in idem, ndaj të akuzuarit 

A., kjo gjykatë gjen se qëndron fakti se me aktvendimin PPS.nr.104/2012 e datës 18 

qershor 2014, ndaj të akuzuarit A.G. janë pushuar hetimet nga ana e prokurorit 

kompetent në mungesë të dyshimit të ekzistimit të  veprave  penale për të cilat është 

hetuar dhe se sipas parimit ne bis in idem askush nuk mund të gjykohet dy herë për 

të njëjtën çështje  për të cilën është vendosur një herë në mënyrë meritore. Por kjo 

gjykatë po ashtu gjen se në rastin konkret nuk kemi aktgjykim të plotfuqishëm lidhur 

me këtë çështje penale por kemi të bëjmë me hetime të cilat kanë përfunduar me 

aktvendimin e cekur më lartë. Që të ekzistojë “çështja e gjykuar”, duhet që me prova 

dhe fakte të vërtetohet se kemi të bëjmë në të njëjtin përshkrim faktik respektivisht 

a janë veprat për të cilat akuzohen të njëjta dhe se me vendim meritor  të gjykatës 

është vendosur për këtë çështje. Në rastin konkret i akuzuari A.G. është hetuar për 

vepra penale të tjera dhe hetimet janë pushuar në mungesë të provave të cilat kanë 

mbështetur kryerjen e këtyre veprave. Pra, duhet të theksohet se i akuzuari është 

hetuar për vepra tjera penale dhe se sipas nenit 158 par.1 pika 1.1 të KPPK, prokurori 

i shtetit pushon hetimet kurdo që është vërtetuar se nga provat e mbledhura  nuk 

ekziston dyshim i arsyeshëm se personi që është hetuar ka kryer veprën e tillë. Në 

rastin konkret nuk kemi aktgjykim meritor për këtë çështje penale sepse procedura 

penale në fakt ka përfunduar vetëm sa i përket hetimeve, e njëkohësisht edhe për 
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veprën penale për të cilën është ngarkuar i akuzuari A.G. asnjëherë nuk është hetuar, 

që e bënë pretendimin të pabazuar. Edhe po të ishte në pyetje vepra e njëjtë përsëri  

nuk kemi aktgjykim të formës së prerë me të cilën është vendosur lidhur me fajësinë 

e të akuzuarit. Kjo është edhe praktika e Gjykatës Evropiane për të drejtat dhe liritë 

njerëzore (Margush kundër Kroacisë) ku është vendosur që pushimi i hetimeve nuk 

ka domethënien e aktgjykimit  të formës së prerë (qoftë gjykues qoftë lirues). Andaj, 

kjo gjykatë konsideron se në rastin konkret nuk ka shkelje të parimit ne bis in idem. 

       Sa i përket faktit se provat e administruara (përgjimet e telekomunikimit) në 

këtë çështje penale janë prova të papranueshme sepse të njëjtat është dashur të 

shkatërrohen pas pushimit të hetimeve, kjo gjykatë gjen se me të drejtë gjykata e 

shkallës së dytë ka konstatuar se edhe pse i akuzuari nuk është njoftuar konform 

nenit 96 par.9 të KPPK, megjithatë kjo nuk do të thotë se këto materiale do të 

shkatërroheshin sepse kjo është e drejtë e paraparë me nenin 98 par.6 të KPPK dhe 

vetëm në situata kur masa e zbatuar ishte e kundërligjshme apo urdhri ishte i 

kundërligjshëm. Në rastin konkret masa ishte e urdhëruar nga gjyqtari procedurës 

paraprake, që kishte kompetencë për të lëshuar një urdhër të tillë mbi bazën e 

kërkesës së prokurorit kompetentë e  pas fillimit të hetimeve për të akuzuarin dhe të 

tjerët, për veprën penale të krimit të organizuar dhe veprave tjera. Pra as urdhri për 

këto masa e as masa nuk ishin të kundërligjshme. 

        Gjykata Supreme kur vlerësoi pretendimin se  të akuzuarit  A.G., vet pozita e 

tij nuk i ka mundësuar kryerjen e kësaj vepre penale nga se nuk ka pas kurrfarë 

autorizime që nga pozita e tij si deputet të ndërhyjë në punët e ekzekutivit, gjen se 

drejtë ka konstatuar gjykata e shkallës së dytë se në raport me të njëjtin ka elemente 

të veprave penale për të cilat është shpallur fajtor. Kjo ngase i akuzuari A.G. ishte 

person zyrtar-deputet i zgjedhur në Parlamentin e Kosovës dhe se i kishte detyrat 

dhe autorizimet e përcaktuara me Ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit 

nr.03/L-111 si dhe me  dispozita kushtetuese. Me nenin 13 të këtij ligji janë paraparë 

të drejtat në relacion me organet qendrore ekzekutive  ndërsa par.1 dhe 2 i këtij neni 

parasheh se:  

        1. Drejtuesit kryesorë të ministrive dhe të institucioneve të tjera qendrore janë 

të obliguar të presin me përparësi deputetin sa herë që ky kërkon takim për problemet 

që lidhen me  ushtrimin e detyrës së tyre.   

        2. Deputeti ka të drejtë të kërkojë shpjegime për çdo çështje që ka të bëjë me 

përmbushjen e detyrës së tij, të ministrave ose të drejtuesve të institucioneve të tjera 

qendrore, si dhe të çdo institucioni tjetër në administratën shtetërore të qeverisjes 
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lokale. Drejtuesit ose stafet e tyre janë të detyruar t’i përgjigjen deputetit brenda 

shtatë ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës. 

        Pra në rastin konkret deputeti – i akuzuari ka  keqpërdor pozitën e tij zyrtare 

duke i  tejkaluar kompetencat e tij, të cilat i ka pas sipas ligjit të cekur më lartë, me 

vet faktin se ka kërkuar që të krijohen privilegje për persona të caktuar me rastin e 

punësimit të tyre e mbi bazën e përkatësisë politike edhe pse në bazë të ligjit të cekur 

më lartë nuk i kishte këto kompetenca. 

        Edhe sa i përket të akuzuarit S.G., kjo gjykatë gjen se i njëjti kishte pozitën e 

këshilltarit politik të ministrit të MPB, pra ishte person zyrtar (person i zgjedhur apo 

i emëruar, neni 120 par.2 nënpar.2.1 të KPK) sepse ishte i emëruar nga Ministri dhe 

si i tillë i takonte ekzekutivit, e duke u bazuar në Rregulloren e punës së Qeverisë së 

Kosovës nr.9/2011, pra ai nuk kishte kompetenca në përzgjedhjen e personelit të 

shërbimit civil dhe me këtë kishte keqpërdorur pozitën e tij zyrtare duke i tejkaluar 

këto kompetenca  dhe duke krijuar privilegje për personat e cekur më lartë e  në 

raport me personat tjerë.  

        Edhe gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë sa i përket 

rrethanave të cilat janë vlerësuar nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. Kështu nga 

përgjimet – bisedat telefonike është vërtetuar se të akuzuarit A.G., I.G. dhe S.G., 

kanë komunikuar në mes veti dhe se me atë rast kanë biseduar për punësimin e 

personit A.D., për pozitën Koordinator të Qendrës së Regjistrimit Civil në Komunën 

e K. Në bisedë e sipër janë dakorduar që konkursi të shpallet, çka edhe ka ndodhë 

përfundimisht me datë 07.11.2012, dhe po ky person është përzgjedhur nga 

komisioni vlerësues dhe kishte pranuar akt-emërimin me datën 06.06.2013. Fakti se 

i akuzuari S.G. nga data 21.11.2012 nuk ishte më pjesë e MPB, për këtë gjykatë nuk 

është relevantë sepse përgatitjet për përzgjedhjen e “kandidatit të preferuar” tashmë 

ishin përfunduar  dhe ashtu edhe kishte ndodh. 

        Edhe sa i përket veprës penale  nën dispozitivin II të aktgjykimit, gjendja 

faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, sepse nga përgjimet-bisedat 

telefonike dhe nga dokumentacioni i cili gjendet në shkresa të çështjes rezulton se i 

akuzuari A.G. dhe I.G., i cili ishte Sekretar i Përgjithshëm në MPB, me marrëveshje 

paraprake dakordohen që personi B.C., i cili sipas bisedave ishte person i 

pranueshëm për subjektin politik nga radhët e të cilit ishte vet i akuzuari A., të 

përzgjidhet Kryeshef Ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrim Civil të Kosovës. 

Ashtu sikur ishin marrë vesh ashtu pra edhe ka ndodh, B.C. ishte përzgjedh si më i 

miri nga Komisioni vlerësues ndërsa i akuzuari I.G. ishte Kryetar i këtij komisioni. 

Edhe pse bisedat ishin zhvilluar me datë 14.12.2011, ndërsa intervista me datën 
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16.12.2011, rezulton se premtimet e dhëna nga i akuzuari I., pra sa i përket 

përzgjedhjes së B.C., ishin përmbushur dhe përfundimisht emri tij ishte përzgjedhur 

dhe dërguar tek Kryeministri i atëhershëm, që ishte nga subjekti politik  i të akuzuarit 

A.G. Pra marrëveshja në mes tyre kishte përfunduar ashtu sikur ishte dakorduar. 

Fakti se gjatë procedurës së përzgjedhjes së kandidatëve për të cilët edhe janë marrë 

vesh të akuzuarit, nuk janë shpërfillur rregullat e shërbimit civil dhe është respektuar 

procedura, nuk do të thotë se personat e zgjedhur kanë qenë ata të cilët kanë merituar 

të zgjidhen. Pra duke mos anashkaluar faktin se mu emrat e tyre janë jo vetëm 

përfolur por edhe përcaktuar për pozitat e cekura edhe  përkundër faktit të 

procedurave të rregullta të përzgjedhjes së tyre, rrjedh se personat A.D. dhe B.C. 

kanë qenë të privilegjuar në raport me kandidatët tjerë të cilët kanë aplikuar për këto 

pozita. 

        Gjykata Supreme duke pasur parasysh rrethanat e vërtetuara me të cilat është 

udhëhequr gjykata e shkallës së dytë me rastin e shqiptimit të dënimit ndaj të 

akuzuarve për veprat e kryera penale  të cilave u referohet në arsyetim të vendimit 

mbi dënimin dhe duke i vlerësuar ato në raport me pretendimet  ankimore, i gjen të 

pabazuara  pretendimet se dënimi është jo adekuat. Në situatën konkrete, të gjitha 

kërkesat ligjore me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së  dënimit janë përmbushur, 

pra dënimi i shqiptuar nga gjykata është në harmoni me intensitetin  e dëmtimit të 

vlerës së mbrojtur, me shkallën e përgjegjësisë penale të dënuarve dhe se ai do të 

jetë në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht asaj të posaçme dhe se 

me këtë dënim do të arrihet në tërësi qëllimi i dënimit, i parashikuar me dispozitën 

e nenit 38 të KPK, në segmentet e parandalimit të përgjithshëm dhe atij individual. 

       Prandaj, në praninë e rrethanave rënduese, të cilat konform nenit 70 të KPK i ka 

marr në konsideratë gjykata e shkallës së dytë, nuk do të mund të justifikohej 

shqiptimi i ndonjë dënimi më të rëndë, ashtu si pretendon Prokuroria Speciale në 

ankesë e kur merren parasysh rrethanat tjera të pranishme të cilat i ka konstatuar 

gjykata e shkallës së dytë, kur i ka shqiptuar dënimet të akuzuarve, e të cilat i pranon 

edhe kjo gjykatë. 

        Duke u bazuar në këtë, kjo gjykatë gjen se aktgjykimi i kundërshtuar nuk është 

të përfshirë  me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e as që përmban 

shkelje për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare konform nenit 394 të 

KPPK, andaj edhe nuk është shkelur  ligji penal në dëm të akuzuarve, dhe duke u 

bazuar në të gjitha këto, në kuptim të nenit 437 të KPPK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  
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