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                REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

 PML.nr.171/2020 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës – kolegji i përbërë nga gjyqtarët Rasim Rasimi, kryetar 

kolegji, Mejreme Memaj e Agim Maliqi, anëtar, me bashkëpunëtorin profesional Bujar 

Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale të pandehurit A.M., nga P., lagjja “M.1”, rruga 

“A.P.” ( standard plus- ndërtesat tjegulla të kuqe) për veprën penale keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar, nga neni 422 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), 

përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës se Apelit të Kosovës - Departamenti Special APS.nr.7/2019 datë 

26 nëntor 2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 8 dhjetor 2020, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e Prokurorit të Shtetit e 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special 

APS.nr.7/2019 datë 26 nëntor 2019. 

 

A  r s y e t i m i 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për krime të rënda me aktgjykimin 

PKR.nr.595/2015 datë 15 maj  2019 të pandehurin A.M. e ka shpall fajtor për veprën penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422 të  KPRK për të cilën e ka 

gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej një (1) viti.   

 

Në procedurën ankimore sipas ankesës së Prokurorit dhe mbrojtësit të pandehurit Gjykata 

e Apelit e Kosovës duke vendosur përkitazi me ankesat me aktgjykimin APS.nr.7/2019 

datë 26 nëntor 2019 e ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të të pandehurit dhe aktgjykimin e 

lartcekur e ka ndryshuar  ashtu që i pandehuri konform dispozitës së nenit 364 par.1 
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nënpar.1.3 të KPP është liruar nga akuza për veprën penale për të cilën është shpall fajtor 

shkak se nuk është provuar se e ka kryer atë.  

 

Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës ka paraqitur kërkesë për mbrojtje të 

ligjshmërisë Prokurori i Shtetit të Kosovës, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave 

procedurale nga neni 261, 364 dhe 384 par.1 nënpar.1.12 dhe par.2 nënpar.2.2 lidhur me 

nenin 370 par.10 të KPPK, me propozim që Gjykata Supreme ta aprovoj kërkesën dhe të 

konstatoj se aktgjykimi i Gjykatës së Apelit përmban shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale.  

 

Ndaj kërkesës së Kryeprokurorit është përgjigjur mbrojtësi i të pandehurit, avokati Besnik 

Berisha, me propozim që kërkesa të refuzohet si e pabazuar. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit pasi që shqyrtoi shkresat e lëndës në 

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

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, konstatoi se: 

 

-kërkesa nuk është e bazuar. 

 

Në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë Prokurori pretendon se aktgjykimi i shkallës së 

dytë përmban  shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, parashikuar me nenin 

261 par.1 e 2, nenit 364 dhe nenit 370 par.7 lidhur me nenin 384 par.1 nënpar.1.12 dhe 

par.2 nënpar.2.1 të KPPK, ngase aktgjykimi i shkallës së dytë është i paqartë, i 

paqëndrueshëm dhe dispoztivi i tij është në kundërshtim me arsyetimin. Gjykata nuk ka 

paraqitur në mënyrë të qartë dhe të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsyesh i konsideron 

të vërtetuara apo të pavërtetuara. Nuk e ka vlerësuar në mënyrë të veçantë saktësinë e 

provave kundërthënëse dhe arsyet me të cilat është bazuar me rastin e zgjidhjes së çështjes 

juridike veçanërisht me rastin e lirimit të të pandehurit nga akuza apo se cilat prova kanë 

vërtetuar pafajësinë e tij. 

 

Kështu, sipas kërkesës Departamenti i Licencimit i Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave 

me datë 10.03.2014 përkatësisht i pandehuri A.M., kishte marrë vendimin nr.LIC.01/2014 

me të cilin i kishte dhëne licencën për transport hekurudhor kompanisë “R.”. Ky vendim 

ishte marr bazuar në përmbushjen e katër pikave kryesore të dispozitave ligjore si 

reputacioni i mirë, përshtatshmëria financiare, kompetenca profesionale dhe e sigurisë dhe 

sigurimi adekuat. Me 31.03.2014 Departamenti i licencimit kishte marrë një vendim tjetër 

nr.02/2014 me të cilin e kishte revokuar vendimin e lartcekur. Sipas këtij vendimi licenca 

ishte revokuar për këto për arsye: 

 

“pas lëshimit të licencës për transport hekurudhor ndërmarrjes “R.”, autoriteti rregullativ 

me 20.03.2014 ka pranuar një ankesë nga ndërmarrja publike hekurudhore “Trainkos” ku 

pohohej se ndërmarrja hekurudhore nuk ka reputacion të  mirë e as kompetencë 

profesionale. Njëra nga dëshmitë që e vë në pikëpyetje kompetencën profesionale dhe 
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reputacionin e mirë të zt. B.A. -Drejtorit ekzekutiv për transport hekurudhor dhe zyrtarit 

kryesor financiar të ndërmarrjes “R.” ishte vërejtja me shkrim e marrë gjatë kohës si 

punonjës në hekurudhat e Kosovës datë 15.03.2010 të cilën  e kishte marrë për shkak të 

papërgjegjësisë lidhur me aksidentin hekurudhor datë 2.03.2010 dhe në bazë të kësaj 

vërejtje vihej në pikëpyetje kompetenca profesionale e tij si një nga personat kryesor të 

“R.”. Po ashtu edhe reputacioni i mirë i kërkuar nga neni 92 par.12.4 i ligjit për hekurudhat 

vihet në pikëpyetje ngase ndërmarrja ka sjell dëshmi se personi i lartcekur pas ndërprerjes 

së punës në “Trainkos” ka sjell dëshmi për një kontest financiar dhe nuk i ka kthyer të 

gjitha pajisjet që i ka marr në vendin e punës të cilat kanë qenë në pronësi të punëdhënësit 

(Trainkos)”. Pra, vendimi i ARH për revokim ishte bazuar në dy arsye mungesën e 

reputacionit dhe kompetencës profesionale, mirëpo, sipas Ligjit për hekurudhat e Kosovës 

nr.04/L-036  reputacioni i mirë  i një ndërmarrje nuk ka të bëjë me sanksionin disiplinor si 

vërejtja, ngase sipas këtij ligji plotësimi i kushteve për reputacion të mirë janë: a) nuk janë 

dënuar për vepër penale duke përfshirë kundërvajtje të natyrës komerciale; b) nuk janë 

dënuar për kundërvajtje ndaj legjislacionit specifik të aplikueshëm për transport; dhe c) 

nuk janë dënuar për dështim serioz apo të përsëritur për plotësimin e obligimeve të ligjit 

social apo të atij të punës duke përfshirë obligimet për sigurinë profesionale dhe 

legjislacionin e shëndetit. Kurse, sipas nenit 92 të Ligjit për hekurudhat e Kosovës - kushtet 

sipas të cilave është plotësuar kërkesa për reputacion të mirë  janë : a) ndërmarrja aplikuese 

ka apo do të ketë organizim menaxhues që posedon njohuri dhe/ose përvojë të 

domosdoshme për të ushtruar operacione kontrolli dhe mbikëqyrjeje të sigurt dhe të 

besueshme të llojit të operimeve të specifikuara në licencë; b) personeli i saj përgjegjës për 

sigurinë, në veçanti makinistët të jenë plotësisht të kualifikuar në fushat e tyre të aktivitetit 

dhe; c) personeli i saj, mjetet lëvizëse  hekurudhore dhe organizimi mund të sigurojnë nivel 

të lartë të sigurisë për shërbimet që ofrohen. Kurse, bazuar në udhëzimin administrativ 

nr.02/2012 në lidhje me revokimin e licencës në rast të dështimit për të plotësuar kriteret e 

kompetencës profesionale ARH-ja ka qenë e obliguar që ti japë dy muaj afat kompanisë 

“R.” për zëvendësim dhe caktim të personave tjerë. Përveç kësaj në lidhje me kompetencën 

dhe profesionalizimin e z. B.A., janë lëshuar tri referenca nga udhëheqësit e lartë të  

kompanisë “Trainkos” dhe vet personi i cili ndaj tij e kishte shqiptuar vërejtjen dhe që të 

tri  rekomandimet flasin se kontributi dhe përformanca e tij ishte e lartë.  

 

Sipas pretendimeve të Prokurorit në rastin konkret bazuar në ligjin për hekurudhat dhe 

udhëzimin administrativ nuk janë plotësuar kushtet ligjore për revokimin e licencës ndaj 

kompanisë “R.”, mirëpo, i pandehuri me dashje e ka keqpërdor pozitën e tij zyrtare me 

qëllim që të përfitoj kompania “Trainkos” dhe t’i shkaktohet dëm kompanisë “Railtrans” 

dhe duke e revokuar në mënyrë të kundërligjshme licencën i ka shkaktuar dëm kësaj 

kompanie në vlerë prej 1.2 milion, kurse, konkludimi i Gjykatës së Apelit se të gjitha 

veprimet e ndërmarra nga i pandehuri në drejtim të revokimit të licencës janë bërë në 

përputhje me ligjet në fuqi është tërësisht i pabazuar. 

 

Pastaj, sipas Prokurorit përkundër se gjykata e shkallës së dytë të pandehurin e ka liruar 

nga akuza bazuar në dispozitën e nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP, nga arsyetimi i 
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Gjykatës së Apelit del se i pandehuri është liruar nga akuza për një tjetër bazë ligjore atë 

nga neni 364 par.1 nënpar.1.1 të KPP dhe kjo paqartësi në mes të dispozitivit dhe arsyetimit 

të aktgjykimit përben shkelje esenciale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 

të KPP, kjo për faktin se në një pjesë të arsyetimit të aktgjykimit të shkallës së dytë 

theksohet se vlerësimi i fakteve shtesë dhe revokimi i licencës është çështje që pala mund 

t’i drejtohet gjykatës në procedurë administrative që të vlerësohet ligjshmëria e vendimit 

të marr, e në asnjë mënyrë nuk mund të behet fjalë për ndonjë veprim inkriminues të të 

akuzuarit,  dhe nga ky arsyetim i gjykatës del se ajo e ka liruar nga akuza të pandehurin 

mbi bazën e nenit 364 par.1 nënpar.1.1 të KPP duke dhënë arsyetim në kundërshtim me 

nenin 364 par.1 nënpar.1.3 të KPP. 

 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate pretendimet e mësipërme nuk janë të bazuara, për këto 

arsye: 

 

Se pari, edhe pse Prokurori pretendon se aktgjykimi i shkallës së dytë përmban shkeljeje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale në ketë drejtim vetëm i parafrazon dispozitat 

ligjore  pa dhënë asnjë arsyetim se ku qëndrojnë këto shkelje, kurse arsyet e dhëna në këtë 

drejtim i referohen gjendjes faktike, sepse  kontestohen konkludimet e gjykatës në bazë të 

provave të administruara, kurse cilës provë dhe pse gjykata ia falë besimin ka të bëj me 

gjendjen faktike për të cilën bazë ligjore kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të 

ushtrohet, por meqë konkludimet e gjykatës në bazë të provave të administruara ndërlidhen 

me shkelje te ligjit penal, kjo Gjykatë i vlerësoj këto pretendime. 

 

Së dyti, nuk qëndrojnë  pretendimet nga kërkesa se gjykata e shkallës së dytë  nuk ka dhënë 

arsye se pse të pandehurin e ka liruar nga akuza. Gjykata e shkallës së dytë ne aktgjykimin 

e saj  ka dhënë arsye të qarta se pse me provat e administruara nuk është argumentuar akuza 

kurse, arsyet të cilat  i ka dhënë gjykata e shkallës së dyte si ato për gjendjen e fakteve dhe 

të ligjit, i pranon edhe kjo gjykatë si të drejta dhe të logjikshme dhe nuk e sheh të nevojshme 

ti përsërit ato edhe në këtë aktgjykim. Në fakt pa bazë pretendohet se gjykata e shkallës së 

dytë të pandehurin e ka liruar nga akuza bazuar në dispozitën e nenit 364 par.1 nënpar.1.3 

të KPP dhe nga arsyetimi i aktgjykimit del se i pandehuri është liruar nga akuza edhe për 

një tjetër bazë ligjore atë nga nënpar.1.1 i të njëjtit nen, ngase nga arsyetimi i aktgjykimit 

del qartë se gjykata e shkallës së dytë në kuadër të gjendjes faktike të vërtetuara nga gjykata 

e shkallës së parë ka konkluduar se nuk është provuar se i pandehuri e ka kryer veprën 

penale për të cilën është akuzuar dhe shpall fajtor, në fakt ajo në arsyetim ka dhënë arsye 

se pse konkludimet e gjykatës së shkallës së parë janë të gabuara por me asnjë fjalë nuk 

theksohet se i pandehuri është liruara nga akuza për faktin se veprimet e tij nuk paraqesin 

vepër penale. 

 

Pastaj, sipas dispozitës së nenit 10 par.1 të Ligjit për hekurudhat aplikimi i procedurave, 

vendimeve për dhënien e licencës dhe lëshimi i procedurave do të jetë detyrë e organit 

licencues, kurse sipas dispozitës së nenit 92 par.4 të të njëjtit ligj organi licencues bënë 

lëshimin, ndryshimin, suspendimin dhe revokimin e licencave sipas nevojës. Sipas 
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dispozitës së nenit 38 par.6 të Ligjit për hekurudhat veprimtaria e Autoritetit Rregullator të 

Hekurudhave (ARH)-ve do të mbikëqyret nga një bord mbikëqyrës (bordi) i cili është bord 

jo ekzekutiv.  

 

Në këtë çështje penale juridike del se  i pandehuri A.M., në kohën kur me akuzë ngarkohet 

ta ketë kryer veprën penale ishte Drejtor/ Kryesues i Departamentit Ligjor dhe licencim të 

Autoritetit Rregullativ te Hekurudhave. Sipas shkresave të lëndës del se kompania 

“Railtrans” me datë 19.12.2013 kishte aplikuar për licencë për transport hekurudhor të 

mallrave në ARH. I pandehuri në cilësinë e kryesuesit të departamentit ligjor dhe licencim 

kishte marrë  vendimin nr.LIC../2014 datë 10.03.2014 për dhënien e licencës dhe në bazë 

këtij vendimi kompanisë në fjalë i është lëshuar licenca me nr.LIC ../2014 datë 10.03.2014 

( vendim ky i nënshkruar nga i pandehuri dhe drejtori ekzekutiv E.B.). Pas lëshimit të 

licencës  rezulton se kompania Trainkos kishte bërë kërkesë në Bord për revokimin e 

licencës të cilin kërkesë bordi e kishte trajtuar si ankesë, kurse pas trajtimit të kësaj kërkesë 

nga Bordi i pandehuri me vendimin nr.02/2014 datë 31.03.2014 datë 31.03.2014 e kishte 

revokuar licencën ndaj kompanisë “R.”. 

 

Mirëpo, siç del nga shkresat e lëndës respektivisht provat e administruara për terë rrjedhën 

e procedurës se aplikimit për licencë të kompanisë “R.”, miratimi i kërkesës, lëshimi i 

licencës dhe në fund revokimi i licencës është njoftuar në vazhdimësi bordi përmes 

raportimeve të Drejtorit ekzekutiv ( shih procesverbalet e mbledhjeve të mbajtura të bordit 

datë 16.01.2014, 27.02.2014, 20.03.2014 dhe 31.03.2014). Vendimet e marra si për 

dhënien e licencës dhe po ashtu për revokim të licencës i janë nënshtruar kontrollit të Bordit 

sipas të cilit edhe lëshimi i licencës edhe revokimi i saj është bërë në përputhshmëri me 

ligjet dhe aktet nënligjore. 

 

Duke pasur parasysh ketë gjendje të fakteve sipas vlerësimit të kësaj gjykate është i drejtë 

konkludimi i Gjykatës së shkallës së dytë se nuk është provuar elementi esencial subjektiv 

i veprës penale  keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422 të KPRK-së për 

të cilën është akuzuar i pandehuri, pra, nuk del  i argumentuar dashja e të pandehurit që t’i 

shkaktoj përfitim kompanisë “Trainkos” dhe dëm kompanisë “R.”.  

 

Krejt përpjekja e Prokurorit me akuzë por edhe me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë  

është e orientuar në faktin se i pandehuri në kundërshtim me nenin 92 par.12.4 dhe 17.1 të 

Ligjit për Hekurudhat nr.04/L-036, Rregulloren e Licencimit nr.01/2012 dhe nenit 11 

par.1.1.1 dhe 1.1.2 të Udhëzimit Administrativ mbi licencimin e operatorëve dhe 

transportit hekurudhor nr.02/2012 e ka revokuar licencën ndaj kompanisë “R.” dhe me ketë 

i ka shkaktuar dëm kësaj kompanie në vlerë prej 1.2 milion € ( dëm i konstatuar vetëm në 

bazë të vlerësimit të të dëmtuarës – kompanisë “R.”). Mirëpo, çdo veprim  i paligjshëm, 

qoftë i ndërmarr me dashje apo nga pakujdesia nuk do të thotë edhe vepër penale pa u 

përmbushur elementet objektive dhe subjektive. Nga fakti se vendimi për revokimin e 

licencës nuk është marrë konform dispozitave të lartcekura ligjore nuk mund të 

konkludohet se në  veprimet e të pandehurit konsumohen elementet e veprës penale për të 
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cilën është akuzuar siç pa bazë pretendon Prokurori në kërkesë. Kjo, jo vetëm për faktin se 

nuk ka prova që argumentojnë faktin se një veprim të tillë i pandehuri ta ketë  ndërmarrë 

me qëllim që vetë të përfitoj apo që kompanisë “R.” t’i shkaktoj dëm por edhe për faktin 

se vendimi mbi revokimin e licencës ka të  bëjë me vlerësimin e tij në marrjen e atij  

vendimi, e qe konform dispozitave ligjore edhe mund të kundërshtohet - neni 92 par.24 

dhe nenit 93 par.12 të Ligjit për Hekurudhat sipas të cilit vendimi për lëshimin e licencës 

dhe vendimi për suspendimin dhe revokimin e licencës mund t’i nënshtrohen shqyrtimit 

ligjor,  jo vetëm nga bordi por edhe nga gjykata kompetente - neni 23 i të njëjtit ligj ( nga 

shkresat e lëndës del se vendimi mbi revokimin e licencës është kundërshtuar në gjykatë).  

  

Për arsyet e cekura më lartë kjo Gjykatë vlerëson se pretendimet e Prokurorit nuk janë të 

bazuara, kurse gjykata e shkallës së dytë drejt e ka aplikuar ligjin penal kur të pandehurin 

e ka liruar nga akuza . 

 

Nga sa u tha me lartë e në  kuptim të nenit 456 të KPPPK-së, vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË 

PML.nr.171/2020, me 8 dhjetor 2020 

 

 

Procesmbajtësi,                                      Kryetari i kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                 Rasim Rasimi 

 

 

 

     

  

 

 

 


