
                Pml.nr.161/2019 

 

            NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Valdete Daka dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të pandehurit L.Ç., 

nga fshati Ç., komuna S., për shkak të veprave penale marrja e ryshfetit nga neni 428 

par.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së dhe keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

neni 422 par.1 dhe 2 dhe nënpar.2.1 të KPK-së, duke vendosur sipas kërkesës për 

mbrojtjen e ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit të Kosovës, KMLP.I.nr.11/2019 të datës 

25.4.2019, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti 

për Krime të Rënda, P.nr.201/2016 datë 18.07.2018 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, PAKR.nr.491/2018 datë 14.02.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 11 

korrik 2019, mori  këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

       I. Me aprovimin e pjesshëm të kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të Prokurorit të 

Shtetit të Kosovës, konstatohet se aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - 

Departamenti për Krime të Rënda, P.nr.201/2016 i datës 18.07.2018 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.491/2018 i datës 14.02.2019, janë marrë dhe 

shkelje të ligjit penal nga neni 385 par.4 të KPPK-së, sa i përket veprës penale marrja e 

ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së. 

       II. Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e Prokurorit të Shtetit 

të Kosovës e ushtruar kundër këtyre aktgjykimeve, në pjesën që ka të bëjë me veprën 

penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 dhe 2 dhe 

nënpar.2.1 të KPK-së. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda,  

P.nr.201/2016 datë 18.07.2018, i pandehuri L.Ç., është liruar nga akuza për veprat 

penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me nenin 31 të KPK-së dhe 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 dhe 2 dhe nënpar.2.1 të 

KPK-së, është vendosur që shpenzimet e procedurës penale të bien në barrë të mjeteve 
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buxhetore të gjykatës, ndërsa të dëmtuarit për realizimin e kërkesave për dëmshpërblim 

janë udhëzuar në kontest civil. 

       Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.491/2018 e datës 14.02.2019, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Prokurorit 

të Prokurorisë Themelore në Pejë dhe aktgjykimi i shkallës së parë është vërtetuar. 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ka paraqitur 

Prokurori i Shtetit të Kosovës për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

penale dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që shkeljet të konstatohen respektivisht 

që Gjykata Supreme në kuptim të nenit 439 të KPPK-së, të vendos sipas detyrës zyrtare. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e çështjes në 

kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së, vlerësoi pretendimet në 

kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe konstatoi se: 

       Kërkesa është pjesërisht e bazuar. 

       Në kërkesë pretendohet se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 dhe neni 361 par.1 dhe 2 

lidhur me nenin 370 par.7 dhe 10 të KPPK-së, si dhe me shkeljet e ligjit penal. 

       Në kërkesë më tutje pretendohet se gjykata e shkallës së parë në arsyetim të 

aktgjykimit ka konstatuar se nuk është vërtetuar se i pandehuri L.Ç., ka kryer veprat 

penale për të cilat është akuzuar dhe se ka marrë aktgjykim lirues për faktin se aktakuza 

ka mbetur në nivelin e dyshimit të arsyeshëm dhe jo në atë të bazuar mirë në prova të 

besueshme se i dënuari ka kryer veprat penale për të cilat ngarkohet, andaj në mungesë 

të provave është liruar nga akuza e në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPK-së. Më 

tutje gjykata të vetmin arsyetim për lirimin e të pandehurit L.Ç., ka faktin se ditën kritike 

paratë janë gjetur tek i dënuari N.B. dhe se përkundër sugjerimeve të gjykatës së shkallës 

së dytë nuk ka qenë në gjendje të siguroj prezencën dhe marrjen e dëshmisë së tani të 

dënuarit N., duke minimizuar të gjitha faktet vendimtare që vërtetojnë përtej çdo dyshimi 

të bazuar mirë se ata si bashkëkryerës me marrëveshje paraprake kanë marrë pjesë në 

kryerjen e veprës penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK-

së. Në kërkesë pretendohet se konstatimet e gjykatave janë në kundërshtim të plotë me 

provat e administruara dhe atë sidomos me provat të cilat janë administruar gjatë 

shqyrtimit gjyqësor si dëgjimi i dëshmitarit B.E., transkripti i incizimit me rastin e pranimit 

të hollave nga dëshmitari B.E. më datë 08.11.2013, gjatë ekzekutimit të masës së fshehtë 

teknike të simulimit të veprës penale, transkripti i bisedave telefonike në mes të dëmtuarit 

dhe të dënuarit N., dhe të pandehurit L., i datës 07.11.2013, vërtetimi mbi konfiskimin e 

sendeve të datës 08.11.2013 si dhe dëgjimin e dëshmitarëve V.P., J.P., G.B., N.K., J.A. 

dhe A.H. 

 

1.Vepra penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK-së 
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       Sipas kërkesës sa i përket veprës së parë penale i pandehuri L.Ç. si inspektor i 

Komisionit të pavarur për miniera e minerale, pas marrëveshjes paraprake me tani të 

dënuarin N., si kryeinspektor i këtij Komisioni, ditën kritike më datën 08.11.2013 rreth orës 

14:15 në fshatin G., komuna e K., kishin shkuar tek dëshmitari B.E., nga i cili i dënuari N., 

kishte marrë në emër të ryshfetit shumën prej 1.000 €, për të mos e kryer punën e tij 

zyrtare. Kjo vërtetohet nga deklarata e dëshmitarit B.E. i cili në mënyrë të qartë deklaron 

se më datën 07.11.2013, pasi që më parë firma e tij ishte inspektuar, ishte takuar me tani 

të dënuarin N. dhe se i njëjti i kishte thënë “Me dit se kjo punë jetë brenda meje e teje se 

ndryshe nuk di me ta rregullu, mi jep 1.000 €, pesëqind për mu dhe pesëqind për L., për 

ta heq qafe e mos me ardhë ma atje”. Dëshmitari e kishte njoftuar policinë dhe në 

bashkëpunim me ta e kishte lënë takimin më datën 08.11.2013.  Ashtu siç ishte planifikuar 

nga i njëjti janë marrë 1.000 €. Sipas incizimit me rastin e zbatimit të masës së fshehtë 

teknike të stimulimit të veprës penale, audio-video incizimit të datës 08.11.2013 si dhe 

transkripti të bisedës telefonike në mes të dënuarit N. dhe të pandehurit L., të datës 

07.11.2013 do të vërtetohet se në mes tyre ka ekzistuar marrëveshje paraprake, ku i 

dënuari N. i thotë të pandehurit L. “Nesër unë e tij duhet me dal bashkë në terren, se më 

ka thirr me u marr vesh diçka”, duke i thënë “Diçka tha që nji bakshish e jep”, ndërsa i 

pandehuri përgjigjet “E, e për atje në Gjakovë ska kurgjo a?”. Prokurori në kërkesë 

pretendon se i pandehuri L. ishte në dijeni lidhur me bakshishin dhe se po mos ta dinte 

do të reagonte dhe vlerësimi i këtyre provave nga ana e gjykatës ka qenë i gabuar. Nga 

vetë fakti se nga provat tjera vërtetohet se i dënuari N., ka mundur të shkojë me ndonjë 

inspektor tjetër, mirëpo planifikimi dhe organizimi ka qenë që ata dy të shkojnë e që 

vërtetohet nga transkriptet e bisedave. 

       Sa i përket veprës së dytë penale, Prokurori konsideron se gjykata nuk i fali besimin 

deklaratave të dëshmitarëve të cilët në mënyrë të detajuar e paraqesin ngjarjen se si i 

pandehuri L., kishte keqpërdor autoritetin e tij me rastin se i njëjti gjatë vitit 2011 e deri 

më datën 08.10.2013 në regjionin e P., K., D. e Gj., si person zyrtar, nuk i kishte 

përmbushur detyrat zyrtare me qëllim përfitimi, ashtu që ka lejuar që të veprohet në 

shumë seperacione pa licencë, duke degraduar ambientin e si shpërblim për këtë të njëjtit 

i kishin dhënë darka dhe dreka të cilat nuk i mohon as ai vetë me arsyetim se diçka e tillë 

nuk është e ndaluar. Kjo vërtetohet nga deklaratat e dëshmitarëve të cekur më lartë. 

       Të gjitha këto kanë bërë që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe ai i gjykatës 

së shkallës së dytë të përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

për arsye se dispozitivat e tyre janë në kundërshtim me arsyetimin e aktgjykimit, kurse 

ajo që është thënë në arsyetim lidhur me faktet vendimtare është në kundërshtim me 

përmbajtjen e provave në shkresat e lëndës.   

       Me vetë faktin se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale është shkel edhe ligji penal në dobi të të pandehurit kur është liruar 

nga aktakuza. 

       Gjykata Supreme gjeti se këto pretendime nuk janë të bazuara sa i përket shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, sepse aktgjykimet përmbajnë arsye ligjore 

për konstatimet e veta, por janë të bazuara sa i përket shkeljes së ligjit penal për veprën 
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penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 dhe 2 dhe 

nënpar.2.1 të KPK-së. Ky mjet juridik konform dispozitës së nënti 432 par.2 të KPPK-së, 

nuk lejohet për vërtetimin e gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, por kjo gjykatë të 

njëjtin e vlerësoi sepse ndërlidhej me shkeljen e pretenduar të ligjit penal dhe u konstatua 

se në faktet e vërtetuara në mënyrë të drejt, gabimisht është aplikuar ligji penal në dobi 

të pandehurit L.Ç., sepse janë nxjerrë përfundimet e gabuara për ekzistimin e veprës 

penale. 

       Kështu në aktgjykimin e shkallës së parë bëhet vlerësimi i provave dhe sidomos i 

përgjimeve të bisedave në mes të dënuarit N. dhe L., i datës 07.11.2013 dhe transkriptit 

të këtyre përgjimeve dhe konstatohet se ato nuk përputhen  për faktin se i pandehuri L., 

thotë “E, e për atje në Gj. ska kurgjo a?”(e jo ok ,sikur që është konstatuar në transkript) 

dhe pastaj e vlerëson se kjo nuk ka qenë miratim  dhe pranim i bakshishit (ryshfetit) të 

premtuar nga B.E.. Këtë fakt e mbështet edhe me atë se i pandehuri L., nuk ka qenë 

prezent kur të hollat janë dhënë nga B., dhe të njëjtat janë gjetur  gjatë kontrollit të policisë 

tek i dënuari N., dhe me faktin se nga video-incizimi i bërë në vendin e ngjarjes me datën 

08.11.2013 shihet se i pandehuri L. ishte duke qëndruar larg së paku 30 metra vendit ku 

ja dhënë parat. Ndërsa Gjykata e Apelit në aktgjykim gjen se drejtë ka vepruar gjykata e 

shkallës së parë kur ka konstatuar se nga provat e administruara nuk është provuar se i 

pandehuri L., ka kryer veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 e lidhur me 

nenin 31 të KPK.  

       Duke i vlerësuar pretendimet në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë dhe nga 

shkresat e çështjes, Gjykata Supreme konstatoi se nga përgjimet e bisedave telefonike 

vërtetohet se i pandehuri L. dhe i dënuari N., kanë kontaktuar vazhdimisht dhe se më 

datën 7.11.2013 janë marrë vesh që të nesërmen, pra më datën 08.11.2013 të shkojnë 

në fshatin G., tek dëshmitari B.E. (me të cilin paraprakisht ishte marrë vesh N., që të mos 

veprojnë në kuadër të kompetencave të veta zyrtare, për këtë të paguan shumën prej 

1000 €, dhe atë 500 € për atë dhe 500 € për L.) dhe  kjo vërtetohet edhe nga biseda ku i 

dënuari N., thotë “Nesër unë e ti duhet me dal në terren te ky B., se më ka thirr me u 

marrë vesh diçka” ndërsa L., thotë “a unë mu marrë vesh a ti?”, në çka ai përgjigjet “jo, jo 

unë mirrna vesh me ato” dhe duke shtuar “Diçka tha që nji bakshish e jep”, ndërsa 

qëndron fakti se i pandehuri L. përgjigjet “E, e për atje në Gj. ska kurgjo a?”, mirëpo se i 

pandehuri L., ka qenë në dije për çka flitet vërtetohet nga video-incizimi në vendin e 

ngjarjes, dhe atë kur B. e pyet N. “L. a e din, e mos të më vjen nesër”, N., e pohon duke 

qesh “Për çka u largu ai” dhe vazhdon pasi që i merr paratë dhe B. insiston që ta din edhe 

L. që i mori parat, me fjalët “L. e din përmes meje”. 

       Gjykatat vendimet e veta i kanë bazuar edhe në këto prova, që do të thotë se 

përmbajtja e këtyre bisedave nuk është kontestuar. Megjithatë, kanë nxjerrë konkludim 

të gabuar lidhur me bisedat e të pandehurve e në ndërlidhje edhe me provat tjera. 

       Gjykata Supreme konstatoi se nga këto biseda vërtetohet se i pandehuri L. ka qenë 

në dijeni për bisedat e të dënuarit N. dhe B. dhe se është pajtuar me të gjitha që janë 

marrë vesh ata, pra edhe për marrjen e ryshfetit prej 1000 € për të dytë. Fakti që ai 

largohet nga vendi i ngjarjes në momentin kur ka ndodh marrja e parave nga i dënuari N., 



5 
 

përshkruhet nga vet N., i cili me plot vetëdije e thotë se edhe L., e din për këtë punë dhe 

se mu për atë arsye është larguar nga vendi i ngjarjes.  

       Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë në aktgjykimet e veta drejt dhe 

në mënyrë të plotë kanë vërtetuar gjendjen faktike dhe faktet vendimtare por me lirimin e 

të pandehurit sa i përket veprës së parë penale, kanë nxjerrë përfundime të gabuara për 

ekzistimin e saj, e që paraqet shkelje të ligjit penal nga neni 385 pika 4 të KPPK-së dhe 

kanë aplikuar ligjin i cili nuk ka mundur të aplikohet, sepse me aplikimin e drejtë të ligjit 

penal ai do të shpallej fajtor për  veprën penale që ishte objekt i akuzës. Se në veprimet 

e të pandehurit  formohen elementet e veprës penale marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 

e lidhur me nenin 31 të KPK-së rezulton nga të gjitha faktet e cekura më lartë. Së pari i 

dënuari N.B., ka kontaktuar me të dëmtuarin B.E., pronar i separacionit “E..” në K., i cili 

ishte vizituar nga ai dhe dy  inspektorët e Komisionit për Miniera dhe Minerale dhe ka 

përpiluar një procesverbal për punën e tij ilegale si operator. Komunikimi i të dënuarit N. 

dhe të dëmtuarit B. ka filluar pas marrjes së procesverbalit, ku N. i ka kërkuar që të 

takohen në P. Në takim ai i ka thënë se nuk mundem me të ndihmua sepse procesverbalin 

e ka L., dhe vetëm nëse i jep 500 € për atë dhe 500 € për L., kryhet kjo punë. Pas kësaj 

i dëmtuari B., ka shkuar në polici dhe në marrëveshje me policinë, me telefon është marrë 

vesh me N., që të nesërmen pra me 08.11.2013 të takohen në punishten e tij. Nga policia 

ai është furnizuar me të hollat me numra serik të kopjuara dhe me kamerat e instaluara 

në trupin e tij me të cilat është regjistruar e gjithë ngjarja. Është fakt i pakontestueshëm 

se i dënuari N., e ka njoftuar me datën 07.11.2013 të pandehurin L.Ç., se të nesërmen 

duhet të shkojnë tek B.E., që ishte në kompetencën e tyre dhe në përshkrimin e detyrave 

të tyre si inspektor respektivisht kryeinspektor të Komisionit për Miniera dhe Minerale, 

dhe se kjo vërtetohet edhe nga dëgjimi i përgjimeve telefonike të bisedave të zhvilluara 

në mes tyre. I dënuari N., e njofton të pandehurin L., se i dëmtuari B., do ta jep edhe një 

bakshish dhe se i pandehuri L., nuk e vazhdon bisedën në këtë drejtim por i drejtohet me 

fjalët “e, e për Gj., qysh po e lojmë”. Pra, i pandehuri L., nuk e mohon apo nuk e refuzon 

me asnjë fjalë faktin se i dëmtuari B., do ta jep një “Bakshish”, e çka në të vërtetë të 

nesërmen edhe ndodhë ashtu siç vërtetohet nga audio-video incizimi i kryer në vendin e 

ngjarjes në separacionin e të dëmtuarit B.E. Edhe nga ky video incizim vërtetohet se, i 

pandehuri L., largohet nga vendi i ngjarjes në momentin kur i dëmtuari B., jep të hollat të 

dënuarit N., i cili pas insistimit të tij ia vërteton se i pandehuri L., është në dijeni për marrjen 

e të hollave duke ia vërtetuar se ai për atë arsye edhe është larguar nga vendi i ngjarjes 

dhe se për të gjitha e din nëpërmjet të tij. Së dyti, kjo gjykatë konstatimin e gjykatës së 

shkallës së parë se vet fakti që i pandehuri L., nuk ka qenë prezent në momentin e marrjes 

së të hollave si mito, tregon se i njëjti nuk ka qenë në dijeni për marrëveshjen e 

mëparshme të dënuarit N. dhe të dëmtuarit B., e merr si  të paqëndrueshëm, sepse nga 

faktet e cekura më lartë vërtetohet se i pandehuri L., ka qenë në dijeni të plotë për 

kërkesën e N. dhe se është pajtuar me të, sepse kështu edhe ka ndodhë në vendin e 

ngjarjes dhe se i njëjti ka qenë personi i cili e ka përpiluar procesverbalin dy ditë më herët. 

Pra, i pandehuri L., në bisedën e zhvilluar me datë 07.11.2013 me të dënuarin N., ka ditur 

se për cilin rast bëhet fjalë, e ka ditur se të nesërmen duhet ta vizitojnë në punishten e tij 
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dhe se marrëveshjen ia kishte lënë të dënuarit N., siç edhe vërtetohet nga biseda 

telefonike por ashtu edhe siç ka ndodhë të nesërmen në vendin e ngjarjes. 

       Gjykata e shkallës së dytë, duke e arsyetuar vërtetimin e aktgjykimit lirues, gjen se 

sa i përket përgjimeve të bisedave telefonike në mes të pandehurit dhe të dënuarit N., 

janë vlerësuar, gjegjësisht edhe këtu në faktet drejtë të vërtetuara gabimisht është 

aplikuar ligji penal. Kështu, i jepet rëndësi vendimtare faktit që në transkriptet e bisedave 

telefonike të zhvilluar, kur i dënuari N., i është drejtuar të pandehurit me fjalët “diçka na 

jep bakshish” i pandehuri i është përgjigjur “okej në rregull është e për Gj., çka po bojmë” 

ndërsa nga dëgjimi i bisedës del se i pandehuri pas këtyre fjalëve ka thënë “ej” e jo “okej”. 

Po ashtu, në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë konstatohet se i dënuari N., i 

kërkoi të hollat në emër të tij pa prezencën e tij, se i ka marrë të hollat nga i dëmtuari pse 

ai nuk ishte prezent dhe se të hollat janë gjete tek ai dhe se transkripti i bisedës së 

zhvilluar në mes të dënuarit nuk përputhet me video incizimin dhe me dëshminë e të 

dëmtuarit i cili ka theksuar se i pandehuri L., asnjëherë nuk ka kërkuar nga ai të holla apo 

shpërblim për kryerjen apo moskryerjen e detyrës së tij. 

       Kjo gjykatë, gjen se këto konstatime janë të paqëndrueshme e nga e arsyet e cekura 

më lartë dhe nga këto shkaqe, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar sa i 

përket shkeljes së ligjit penal në dobi të pandehurit L.Ç. dhe kjo shkelje nga neni 385 pika 

4 të KPPK-së, gjegjësisht aplikimi i ligjit  cili nuk ka mundur të aplikohet ,u konstatua dhe 

u vendos si nën pikën 1 të dispozitivit të këtij aktgjykimi, e në bazë të nenit 438 par.1.3 të 

KPPK-së. 

       2.Vepra penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 

e 2. nënpar.2.1. të KPK-së 

       I pandehuri L.Ç., është liruar nga akuza për veprën penale keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 e 2. nënpar.2.1. të KPK-së dhe përshkrimi i 

veprimeve inkriminuese në aktakuzë ka qenë se i njëjti gjatë periudhës 2011 e deri më 

8.10.2013 në regjionin e P., K., D. e Gj., si person zyrtar, nga pronarët e operatorëve të 

ndryshëm ka kërkuar që të qerasin me dreka, darka nëpër lokale të ndryshme, për të mos 

iu shqiptuar gjobë për operimin e të njëjtëve pa licencë të lëshuar nga KPMM-ja. 

       I pandehuri është liruar nga akuza me aktgjykimin e kundërshtuara dhe në këtë 

pjesë, këto aktgjykime nuk janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale e as me shkelje të ligjit penal, të cilat pa bazë pretendohet në kërkesën 

për mbrojtje të ligjshmërisë. 

       Pretendimet e paraqitura në kërkesë janë se gjykata nuk i fali besimin deklaratave të 

dëshmitarëve të cilët në mënyrë të detajuar e paraqesin ngjarjen dhe se duke i marrë 

parasysh këto prova me lirimin e tij nga akuza në dobi të tij, është shkelur ligji penal sepse 

do të duhej të shpallej fajtor dhe se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale meqenëse në arsyetim të aktgjykimit nuk janë dhënë 

arsye bindëse ligjore për një vendim të tillë dhe në kundërshtim me nenin 370 par.10 

lidhur me nenin 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së, i njëjti është liruar. 
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       Gjykata Supreme duke i vlerësuar këto pretendime si dhe duke u bazuar në 

aktgjykimet e kundërshtuara dhe në shkresat e lëndës gjeti se faktet relevante janë 

vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë sepse nga deklaratat e dëshmitarëve J.A., N.K., 

E.B., vërtetohet se të njëjtit nuk e mohojnë faktin se kanë ushtruar veprimtarinë e 

separacionit me licencë që nga vitit 2011-2013 dhe se me rastin e inspektimit nga i 

pandehuri ka ndodhë që janë gjobitur, mirëpo mohojnë që i pandehuri iu kishte kërkuar 

që ata të qerasin e që ai të veprojë apo mos të veprojë në dëm  apo dobi të tre dhe se 

vlera e qerasjes nuk ka kaluar shumën prej 20 €. 

        Edhe sa i përket dëshmive të dëshmitarëve V. dhe H.P., kjo Gjykatë gjen se drejt 

është vërtetuar gjendja faktike dhe se përkundër faktit që këta dëshmitarë dëshmojnë se 

në periudhën e vitit 2012 i pandehuri me rastin e inspektimit të pronës së tyre kishte 

kërkuar të holla që mos t’i gjobitë, megjithatë të njëjtit deklarojnë se edhe pas disa 

tentimeve nuk kanë arritur që t’i japin të holla të pandehurit, për më tepër, të njëjtit 

dëshmuan se me rastin e inspektimit me të pandehurin ishin fjalosur dhe në një mënyrë 

edhe ishin në konflikt me të njëjtin. 

       Nga të gjitha këto që u tha më lartë, kjo Gjykatë gjeti se nuk mund të aprovohet 

pretendimi në kërkesë se i pandehuri L.Ç., ka kërkuar nga dëshmitarët e cekur më lartë 

që të qerasët me dreka në restorantet e cekura në akuzë sepse kjo nuk është vërtetuar. 

       Nga sa u tha, kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë në këtë pjesë ishte e pabazuar 

dhe konform nenit 437 të KPPK-së, u vendos si në pikën 2 të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
Pml.nr.161/2019, më 11 korrik 2019 

 
 
Procesmbajtësi,                    Kryetare e kolegjit, 
     Bujar Balaj              Nesrin Lushta 


