
             PML.nr.199/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve V.B., 

nga V., për shkak të veprës penale-marrja e ryshfetit nga neni 428 par.2 të KPK-së dhe 

veprës penale keqpërdorimi i detyrës zyrtare, nga neni 422 par.1 të KPK-së dhe të 

dënuarve I.K. dhe I.S., të dy nga M., për shkak të veprës penale të kryer në 

bashkëkryerje,  ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së, 

duke vendosur sipas kërkesave për mbrojtjen e të dënuarës V.B. dhe mbrojtësit të 

dënuarit I.K., av. B.B., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - 

Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.652/2015 datë 5.4.2016, dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.168/2018 datë 2.5.2018, në seancën e kolegjit 

të mbajtur më 5.12.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

       REFUZOHEN si të pabazuara kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e të dënuarës 

V.B. dhe mbrojtësit të dënuarit I.K., ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.652/2015 datë 5.4.2016 dhe 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr.168/2018 datë 2.5.2018. 

 

A r s y e t i m i 

 

       Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të 

Rënda, PKR.nr.652/2015 datë 5.4.2016, të dënuarën V.B. e ka shpallur fajtore për 

shkak të veprës penale-marrja e ryshfetit nga neni 428 par.2 të KPK-së dhe e ka 

gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) viteve, në të cilin dënim llogaritet 

koha e kaluar në paraburgim nga data 22.8.2015 deri më datë 26.11.2015 si dhe me 

dënim me gjobë në shumë prej 5.000 €, të cilin dënim duhet ta paguaj në afat prej 30 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të dënuarës i është shqiptuar dënimi 

plotësues ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbim 

publik për një periudhë prej 3 viteve, duke filluar nga dita kur e përfundon mbajtjen e 

dënimit me burgim. Me të njëjtin aktgjykim gjykata ka gjetur se aktakuza përmbante një 

përshkrim të gjendjes së fakteve ndërsa në kualifikim ligjor i përmbante dy vepra penale 
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e duke mos qenë e lidhur me kualifikimin ligjor të veprës penale, sipas nenit 360 par.2 

të KPPK-së, ka bërë rikualifikimin e veprave penale në një vepër dhe atë veprën penale 

marrja e ryshfetit nga neni 428 par.1 të KPK-së dhe me këtë rast gjykata nuk ka marrë 

vendim të posaçëm për veprën penale keqpërdorimi i detyrës apo i autoritetit zyrtare 

nga neni 422 par.1 të KPK-së.  Sa i përket të dënuarve I.K. dhe I.S., gjykata të njëjtit i 

ka shpallë fajtorë për veprën penale të kryer në bashkëkryerje ushtrimi i ndikimit nga 

neni 431 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së, dhe i ka gjykuar , të dënuarin I.K. me 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti e 6 muaj, në të cilin dënim i është llogaritur 

koha e kaluar në paraburgim nga data 17.9.2015 deri më 15.10.2015 ndërsa të 

dënuarin I.S. me dënim me gjobë në shumë prej 3.000 €, në   të cilin dënim i është 

llogaritur koha e kaluar në paraburgim nga 30.8.2015 deri më 23.9.2015 dhe në arrest 

shtëpiak nga data 23.9.2015 deri më 26.11.2015 respektivisht 88 ditë, e të cilin dënim i 

dënuari do ta paguaj në afat prej 30 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Të dënuarit V.B., I.K. dhe I.S., janë obliguar që në emër të shpenzimeve të procedurës 

penale dhe paushallit gjyqësor, secili të paguaj shumën prej nga 200 €, në afat prej 30 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, ndërsa e dënuara V.B. dhe i dënuari 

I.K. janë obliguar që t’i kompensojnë paratë e humbura në mënyrë solidare shumën prej 

13.000 €, ndërsa i dënuari I.S. shumën prej 4.000 €, të gjitha në afat prej 2 muajve, nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

       Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.168/2018 datë 2.5.2018, ka aprovuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit I.K., 

av. B.B. dhe sipas detyrës zyrtare për të dënuarit I.S., dhe ka ndryshuar aktgjykimin e 

shkallës së parë përkitazi me cilësimin ligjor të veprës penale ashtu që në veprimet e të 

dënuarve I.K. dhe I.S., të përshkruara nën pikën II të aktgjykimit të shkallës së parë, 

formohen elementet e veprës penale dhënia e ryshfetit nga neni 429 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPK-së, dhe për këtë vepër penale, të dënuarin I.K. e ka gjykuar me dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti, në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar në 

paraburgim prej 17.9.2015 deri 15.10.2015, ndërsa të dënuarit I.S., dënimi me gjobë 

prej 3.000 €, në të cilin dënim i është llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim dhe 

arrest shtëpiak prej 30.8.2015 deri më 26.11.2015, i është marrë si i vërtetuar. Ankesa e 

Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe të dënuarës V.B. dhe mbrojtësit të saj, janë 

refuzuar si të pabazuara dhe aktgjykimi ka mbetur i paprekur në këtë pjesë. 

       Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë kanë paraqitur:  

       - e dënuara V.B., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

penale, shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar në 

ligjshmërinë e vendimeve ligjore të shkeljes së Ligjit penal, me propozim që aktgjykimet 

e kundërshtuara t’i anulojë dhe çështja të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së 

parë apo të ndryshohet aktgjykimi i formës së prerë dhe e dënuara të lirohet nga 

aktakuza, po ashtu ka propozuar që Gjykata Supreme e Kosovës të vendosë mbi 

shtyrjen e ekzekutimit të aktgjykimit të formës së prerë deri në vendosjen sipas 

kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë; 
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       - mbrojtësi i të dënuarit I.K., av. B.B., për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të 

cilat kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimeve ligjore të shkeljes së Ligjit penal, me 

propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja t’i kthehet në rigjykim 

gjykatës së shkallës së parë apo të ndryshohen dhe i dënuari të lirohet nga akuza. 

       Prokurori i Shtetit të Kosovës, me shkresat KMLP.II.nr.142/2018 datë 17.8.2018 

dhe KMLP.II.nr.142/2018 datë 15.8.2018, ka propozuar që të refuzohen si të pabaza 

kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të ushtruara nga e dënuara V.B. dhe mbrojtësi i të 

dënuarit I.K. 

       Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes konform dispozitës së 

nenit 435 par.1 dhe 436 par.1 të KPPK-së, dhe pasi vlerësoi pretendimet nga kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë, konstatoi: 

       Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë, janë të pabazuara. 

       E dënuara V.B. në kërkesë pretendon se aktgjykimet janë të përfshira me shkelje 

esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 12 të KPPK-së 

lidhur me nenin 370 pika 7 të KPPK-së dhe me nenin 7 të KPPK-së, të cilat shkelje 

konsistojnë në faktin se dispozitivi i aktgjykimeve të kundërshtuara është i paqartë, i 

pakuptueshëm dhe kundërthënës me arsyetimin e aktgjykimeve, ngase nuk është  

theksuar asnjë provë relevante lidhur me faktet vendimtare, arsyet janë plotësisht të 

paqarta dhe të kundërligjshme. Policia dhe Prokuroria si dhe gjykata  e shkallës së parë 

dhe ajo e shkallës së dytë  kanë bërë shkelje të dispozitave procedurale dhe atë të 

nenit 7 të KPPK-së sepse fare nuk është respektuar ndërmarrja e veprimeve hetimore 

me rastin e simulimit të veprës penale dhe atë me urdhëresën e gjyqtarit të procedurës 

paraprake të gjykatës në Prishtinë PN.nr.162/2015 datë 6.8.2015 është theksuar se 

simulimi bëhet kundër NN personit dhe, edhe vet përmbajtja e provës – 

procesverbaleve të datës 4.8.2015 dhe 6.8.2015, nga ana e Policisë së Kosovës dhe 

fotokopjes së bankënotave të bashkëngjitur, është e dyshimtë. Kjo nga fakti se kopja e 

bankënotave nuk është vërtetuar me asnjë vulë zyrtare. Veprimi hetimor i bastisjes së 

personit, sipas raportit policor, është ndërmarrë sipas lejeve gojore të gjyqtarit të 

procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Prishtinë, i cili thirret në nenin 91.1 të 

KPPK, e i cili nen përkon me lejimin e masave të fshehta, dhe sipas raportit policor 

lidhur me bastisjen e personit në pikën kufitare ceket se me datën 22.8.2015 në ora 

22:30, bastisja është bërë me urdhëresë gojore, e në bazë të dyshimeve se një person 

posedon një shumë të hollave të cilat i kishte marrë në mënyrë të kundërligjshme.  Në  

raport, më tutje përshkruhet ecuria e bastisjes së personit (të dyshuarës V.B.) dhe 

shuma e  parave prej 5.000 €, e cila është gjetur tek e njëjta. Konfirmimi i  lejes gojore 

është i datës 23.8.2015 dhe është i pavulosur me vulë të pranimit, pa nr. të protokollit 

dhe nuk është cekur ora kur është dorëzuar raporti në gjykatë për të vërtetuar afatin 12 

orësh siç është parashikuar me ligj. Shkelje tjetër e dënuara potencon faktin se në 

vërtetimin mbi sekuestrimin e bankënotave në vendin e dëshmitarit është nënshkruar 

polici A.K., të cilin dokument e ka nënshkruar edhe ajo vet edhe pse ka qenë e hutuar 
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për njoftimin për arrestim dhe, në këtë rast nuk është njoftuar se çka është duke 

nënshkruar dhe vetëm pas marrjes së shkresave të lëndës ka kuptuar se për çfarë 

bëhet fjalë e duke cekur se me atë rast nuk i është prezantuar lista e bankënotave me 

nr. serik sipas policisë të dedikuara për simulim, se bankënotat e konfiskuara nga ajo 

nuk janë fotografuar dhe se nuk është bërë krahasimi i tyre. Të dy gjykatat janë 

kundërthënëse lidhur me kontrollin e kryer dhe atë gjykata e shkallës së parë në faqen 

13 thekson se policia ka vepruar në mënyrë të paraparë ligjore dhe përpilimi i 

procesverbalit nuk ka qenë i domosdoshëm dhe për këtë prania e dy dëshmitarëve nuk 

është siguruar meqenëse është zbatuar neni 110 par. 2 lidhur me par.1 nënpar.1.1 dhe 

par.5 të KPK-së, ndërsa këtë konstatim nuk e vërteton gjykata e shkallës së dytë sepse 

në arsyetim në faqen 7 konstaton se kontrolli personal është kryer në kuptim të nenit 

105 par.5 të KPPK-së, sepse në fakt e akuzuara fare nuk e ka kundërshtuar kontrollin 

dhe pasi që në bagazhin e saj janë gjetur 5.000 €, pa asnjë vërejtje ka nënshkruar 

procesverbalin që nënkupton se ajo vet ka dhënë pëlqim për kontrollin e saj.  

       Si shkelje tjetër e dënuara potencon faktin se gjykata e shkallës së parë dhe ajo e 

shkallës së dytë e mbivlerësojnë deklaratën e saj të dhënë në Prokurori ku ajo ka 

nënshkruar procesverbalin e kontrollit policor dhe pasi që ka deklaruar se ka pasur 

5.000 €, nuk i ka vërtetuar me atë nënshkrim edhe numrat serik të bankënotave dhe se 

gjykata duhet ta bazoj aktgjykimin vetëm në faktet dhe provat e proceduara në shqyrtim 

gjyqësor dhe në bazë të vlerësimit të nxjerrë përfundim nëse fakti konkret është provuar 

në pajtim me nenin 8 par.2 të KPPK, çka të dy gjykatat kanë dështuar, e po ashtu nuk 

janë dhënë arsyet e mosmiratimit të propozimit konkrete të palëve. Më tutje, gjykata e 

shkallës së dytë e merr si të arsyeshëm faktin se 18.000 € i  janë dorëzuar të dënuarit 

I.K., me destinimin përfundimtar që si ryshfet t’i jepen të dënuarës V. për lirim të 

veturave, i cili fakt është vetëm supozim sepse përkundër faktit se është bërë simulimi i 

veprës penale, nuk është përcjellë deri në fund aksioni dhe nuk është vërtetuar se ku 

shkuan paratë dhe me asnjë provë bindëse nuk është vërtetuar se këto para a ia  ka 

dhënë I., I1., apo fare askujt. Të gjitha këto bëjnë që aktgjykimet të jenë të 

paqëndrueshme dhe të bazuara në deklaratën e të dënuarit I.S., deklaratat e të cilit 

thuhet se janë të pavërteta edhe nga vet prokurori i çështjes në shqyrtimin e datës 

10.2.2016, sepse i njëjti është marrë disa herë në pyetje dhe asnjëherë nuk e ka thënë 

të vërtetën. I dënuari I.S., e ka pasur statusin e të akuzuarit gjatë shqyrtimit gjyqësor  

dhe është marrë në pyetje si i akuzuar dhe bazuar në dispozitën e nenit 123 par. 5 të 

KPPK-së, deklarata e të bashkëpandehurit nuk mund të shfrytëzohet kundër të 

bashkëpandehurve, përkundër kësaj I.S. ka dhënë deklaratë si dëshmitar 

bashkëpunues më datë 17.9.2015 në Prokurori ku gjykata e shkallës së dytë nuk sheh 

pengesa ligjore që kjo deklaratë në relacion me provat tjera të vlerësohet si e 

besueshme për përcaktimin e fajësisë së të akuzuarit I. 

       Sa i përket shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës penale të cilat kanë ndikuar 

në ligjshmërinë e vendimeve gjyqësore, e dënuara gjen se në arsyetim të aktgjykimit të 

ankimuar, gjykata e shkallës së dytë fare nuk e ka shqyrtuar çështjen  e arsyetimit të 

aktgjykimit të shkallës së parë e sidomos me pranueshmërinë e provave të ndërmarra 
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nga policia e prokuroria gjatë fazës së hetimeve sepse gjykata e shkallës së parë ka 

marrë vendim me të cilin është konstatuar se provat e propozuara dhe të kundërshtuara 

nga të dënuarit janë prova të pranueshme dhe vendimi është i formës së prerë. 

Ndërkaq, si shkelje të Ligjit penal e dënuara gjen se është akuzuar dhe dënuar për 

veprën penale të cilën nuk e ka kryer e si pasojë e shkeljeve të cekura më lartë. 

       Mbrojtësi i të dënuarit I.K., av. B.B., në kërkesë pretendon se aktgjykimet e 

kundërshtuara janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 të KPPK-së, të cilat konsistojnë në faktin se aktgjykimi i 

Gjykatës së Apelit përmban kundërthënie dhe paqartësi në raport me arsyetimin e tij 

dhe dispozitivin dhe arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së parë, për më tepër, 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit ka mospërputhje të konsiderueshme me procesverbalet e 

shqyrtimeve gjyqësore, me provat e administruara si dhe nuk përmban asnjë analizë të 

hollësishme të fakteve vendimtare mbi bazën e të cilave është vendosur. Përderisa, 

Gjykata e Apelit ka krijuar një identitet të ri të përshkrimit faktik sa i përket të dënuarit 

I.K., duke thënë se “konkludimet që ka nxjerrë gjykata e shkallës së parë janë të drejta 

sepse kanë mbështetje në provat e administruara dhe jo vetëm që janë drejt të 

vërtetuara por në mënyrë të plotë dhe të qartë janë të arsyetuara e të cilat i aprovon 

edhe kjo Gjykatë”, ndërkaq konstaton se i dënuari I.K. ka kryer veprën penale dhënia e 

ryshfetit nga neni 429 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së, edhe pse ka mbështetur dhe 

vërtetuar përshkrimin faktik të Gjykatës Themelore. Për më tepër, Gjykata e Apelit ka 

dështuar të tregojë se në cilat shkresa të lëndës bazohet në lidhje me konstatimin e saj, 

si dhe çfarë vërtetojnë ato, pra, ka dështuar që të kryejë një analizë të hollësishme të 

fakteve vendimtare që e bënë aktgjykimin juridikisht të paqëndrueshëm. Rrjedhimisht 

Gjykata e Apelit e ka dënuar I.K. dhe I.S., mbi një përshkrim faktik dhe cilësim juridik të 

ri për të cilin ata nuk janë dëgjuar kurrë, as në prokurori dhe as në gjykatë si dhe kundër 

të cilit nuk kanë pasur mundësi për të organizuar dhe shfrytëzuar mbrojtjen e tyre. Duke 

vepruar në këtë mënyrë, Gjykata e Apelit ka shkelur nenin 403 të KPPK-së, sepse 

Gjykata e Apelit e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës Themelore kur vërteton se ka bërë 

vërtetim të gabuar apo jo të plotë të fakteve. Edhe sa i përket pretendimeve ankimore të 

ngritura nga mbrojtja në ankesën kundër aktgjykimit të shkallës së parë, si dhe mbi 

refuzimin e tyre, Gjykata e Apelit ka dështuar t’i arsyetojë se pse aktgjykimi i shkallës së 

parë, sa i përket I.K.t bazohej tërësisht mbi prova të papranueshme, siç është deklarata 

e të akuzuarit I.S. si dëshmitar bashkëpunues dhe njëkohësisht i akuzuar dhe të 

akuzuarës V.B., pretendim ky i cili fare nuk është shtjelluar dhe shqyrtuar nga ana e 

Gjykatës së Apelit. Edhe pretendimi se sa para i ka dhënë i dënuari I.K. të dënuarës 

V.B., kur, ku dhe si, nuk është shtjelluar. Sa i përket shkeljeve të Ligjit penal 

pretendohet se nuk është juridikisht e qëndrueshme që derisa të ndryshohet cilësimi 

juridik i veprës penale, dispozitivi me përshkrimin faktik me elementet qenësore të një 

vepre tjetër penale, të mbetet i njëjtë.  

       Në aktgjykimin e saj Gjykata e Apelit nuk e ka provuar dashjen, të vërtetuar nga 

provat inkriminuese përkatëse si element subjektiv dhe qenësor i veprës penale – 

dhënia e ryshfetit. Edhe gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje esenciale të 
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dispozitave të procedurës penale kur ka mbështetur vendimin e saj në provat e 

papranuara siç është urdhëresa PNKR.nr.162/2015 datë 6.8.2015 për përgjim të 

telekomunikimeve, raportin e policisë mbi regjistrimin e thirrjeve të datës 2.10.2015 

edhe pse urdhëresa në fjalë autorizonte policinë për zbatimin e masës, duke filluar nga 

data 6.8.2015 për 60 ditë pas datës së lëshimit të urdhëresës, pra policia ka zbatuar 

masën në mënyrë retroaktive nga data 1.1.2015 deri më 12.8.2015. Urdhëresa për 

zbatimin e masës së fshehtë të përgjimit nuk ka arsyetim adekuat mbi plotësimin e 

kushteve procedurale nga neni 88 i KPPK-së. Aktgjykimi mbështetet në deklaratat e të 

akuzuarve I.S. dhe V.B. që është shkelje nga neni 123 par. 5 të KPPK-së. Mbrojtja, më 

tutje pretendon se aktgjykimi i shkallës së parë nuk është përpiluar në pajtim me nenin 

365 par.1 dhe nenin 370 të KPPK-së dhe se është i paqartë dhe kundërthënës sepse 

në njërën anë në dispozitiv pretendohet se e dënuara V. në mënyrë të tërthortë ka 

pranuar para për vete dhe për të akuzuarin I.K. në mënyrë që të veprojë në pajtim me 

detyrën e saj zyrtare, në anën tjetër pretendohet se I.K. duke shfrytëzuar raportet 

shoqërore me V., ka ushtruar ndikim në vendimmarrjen e saj si prokurore, për lirimin e 

veturave të sekuestruara nga familja H. Pra, gjykata e shkallës së parë ka dështuar të 

paraqesë se prej kujt i ka pranuar paratë V.B. në mënyrë të tërthortë edhe I.K., i cili 

dështim është aprovuar edhe nga Gjykata e Apelit, edhe pse në dispozitiv thuhet se I.S. 

i dorëzon shumën prej 18.000 € të akuzuarit I.K., me destinim përfundimtar të një pjese 

të kësaj shume tek e akuzuara V., ku e njëjta pas pranimit të parave ka përpiluar 

kërkesën për kthimin e veturave, të gjitha këto  kanë bërë që ky aktgjykim të jetë 

juridikisht i paqëndrueshëm. 

       Sa i përket pretendimit të dënuarës V.B. dhe mbrojtësit të të dënuarit I.K., se 

aktgjykimet janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 

nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK, kjo gjykatë gjen se aktgjykimet e 

kundërshtuara janë të qarta, nuk përmbajnë kundërthënie qoftë me vetveten qoftë me 

arsyetimin e tyre. Me arsyetimin e aktgjykimit të shkallës së parë dhe atë të shkallës së 

dytë janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike, të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë , 

duke vënë në dukje se cilat fakte dhe për çfarë arsye i merr si të provuara ose si të 

paprovuara dhe duke bërë vlerësimin e provave kontradiktore. Gjykata e shkallës së 

parë ka bërë vlerësimin dhe analizën e të gjitha provave të administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor duke i paraqitur lidhur me to përfundimet e veta të cilat si të drejta 

dhe objektive e të ligjshme i ka aprovuar gjykata e shkallës së dytë e të cilat si të drejta i 

aprovon edhe kjo gjykatë. 

       Ndërsa sa i përket shkeljeve tjera të pretenduara nga e dënuara V., kjo gjykatë 

duke u bazuar në shkresat e çështjes gjen se qëndron fakti se  me rastin e simulimit të 

veprës penale dhe atë me urdhëresën e gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës 

në Prishtinë PN.nr.162/2015 datë 6.8.2015 është theksuar se simulimi bëhet kundër NN 

personit dhe se kopja e bankënotave të cilat janë përdorur për simulim, nuk është 

vërtetuar me asnjë vulë zyrtare, por duhet të theksohet se simulimi i veprës penale 

është bërë me urdhëresë të gjykatës të datës 4.8.2018 dhe se në bazë të kësaj 

urdhërese janë zhvilluar veprimet tjera hetuese. Kështu në shkresat të çështjes gjenden 
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memorandumet zyrtare të datës 4.8.2018 dhe 6.8.2018 ku vërtetohet se toger F.H. ka 

pranuar shumën prej 22,000 € dhe ku përshkruhen kartëmonedhat 40x500 €,10x200,të 

cilat dorëzohen tek toger F.G. e pastaj tek A.H., ku pjesë përcjellëse e këtyre 

memorandumeve  janë edhe fotokopjet e parave të shfrytëzuara për simulim, e të cilat 

para pastaj (një pjesë e tyre) gjenden tek e dënuara. Pra në shkresa gjenden 

memorandumet zyrtare me vulën zyrtare të Policisë së Kosovës dhe janë pjesë e 

hetimeve zyrtare dhe si të tilla nuk mund të vihen në dyshim, përveç nëse ka ndonjë 

provë e cila vërteton të kundërtën. Edhe sa i përket pretendimit se konfirmimi i  lejes 

gojore për bastisje i datës 23.8.2015  është i pavulosur me vulë të pranimit, pa nr. të 

protokollit dhe nuk është cekur ora kur është dorëzuar raporti në gjykatë për të vërtetuar 

afatin 12 orësh siç është parashikuar me ligj, kjo gjykatë gjen se qëndron fakti se 

konfirmimi i lejes nga gjyqtarja e procedurës paraprake është pa vulë pranimi por po 

ashtu duhet të theksohet se konfirmimi është bërë nga gjyqtarja e procedurës 

paraprake dhe është nënshkruar nga ajo dhe ka vulën zyrtare të Gjykatës Themelore të 

Prishtinës. Pra është dokument zyrtar i lëshuar nga gjykata, ndërsa në urdhëresë 

theksohet se është dorëzuar brenda 12 orësh nga dhënia e urdhrit gojor që është bërë  

me 22.8.2015 rreth orës 22.30. Edhe pse ne vendim gjykata është gabimisht i është 

referuar nenit 91. par.1 të KPPK kur ka konfirmuar urdhrin gojor për kontroll personal, 

në vend të nenit 105 par.5 të KPPK, kjo gjykatë gjen se  të gjitha këto  nuk kanë ndikuar 

në ligjshmërinë e vendimit sepse procedura që u ka parapri ka qenë konform 

dispozitave ligjore.     

       Sa i përket shkeljeve tjera të potencuar lidhur me kontrollin e të dënuarës në pikën 

kufitare të Merdares dhe procedurave të zbatuar gjatë këtij kontrolli dhe validitetit të 

provave të administruara si rrjedhojë e këtij kontrolli, kjo gjykatë gjen se policia në bazë 

të urdhrit gojor të gjyqtares për procedurë paraprake ka bërë kontrollin personal të 

dënuarës, e cila ishte në autobus duke udhëtuar për Austri. Kontrolli personal është 

bërë në pikën kufitare Merdar, dhe atë duke u bazuar në nenin 105 par.5 të KKPK (pra 

është bërë në bazë të urdhrit gojor) dhe në bazë të nenit 110 par.2 lidhur me par.1 

nënpar.1.1 dhe par.5 të KPPK (pra policia  nuk duhet të bëjë procesverbal dhe pa 

pranin e dëshmitarëve). Qëndron fakti se në vërtetimin mbi sekuestrimin e bankënotave 

në vendin e dëshmitarit gabimisht është nënshkruar polici A.K. (sepse askund në 

procedurë nuk është pretenduar se ka dëshmitarë të kontrollit personal) dhe  kjo nuk e 

ndryshon faktin se kontrolli personal është bërë konform dispozitave të KPPK, e po 

ashtu nga shkresat e çështjes vërtetohet se e dënuara ka nënshkruar vërtetimin mbi 

sekuestrimin e përkohshëm të sendeve të gjetura tek ajo(paratë në shume prej 5000€). 

Pra e dënuara nuk ka bërë vërejtje  në këtë procedurë dhe nuk ka kundërshtuar faktin 

se paratë e gjetura tek ajo, janë ato para, numrat serik të të cilave janë shënuar në këtë 

vërtetim. Po ashtu e dënuara ,përkundër faktit se deklaron se nuk ka ditur se çka 

nënshkruan, është vështirë të besohet se një ish prokurore nuk e din se çka 

nënshkruan me rastin e sekuestrimet të parave, aq më tepër kur kemi të bëjmë me një 

person i cili këtë profesion e ka kryer me vite. Qëndron fakti se nuk janë fotografuar ato 

para nga policët që kanë bërë kontrollin personal, por kjo gjykatë gjen se parat e 

sekuestruara, të përshkruara (numrat serik) dhe të vërtetuara me nënshkrim nga e 
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dënuara, janë paratë të cilat janë fotografuar nga policia me rastin e dhënies për 

simulim të veprës penale të korrupsionit dhe se ky fotografim është bërë me  4.8.2018 

dhe 6.8.2018 ,pra shumë kohë para se të  gjendeshin tek e dënuara me rastin e 

kontrollit, e që këtë provë e bënë të tërësisht të besueshme. 

       Nuk qëndron pretendimi se aktgjykimi bazohet në deklaratën e të dënuarit I. i cili 

është shpallur dëshmitar bashkëpunues dhe disa herë e ka  ndryshuar të njëjtën sepse 

gjykata e shkallës së  parë ka dhënë arsye ligjore lidhur me këtë rrethanë e të cilin 

vlerësim e ka pranuar edhe gjykata e shkallës së dytë. Kështu nga aktgjykimi i shkallës 

së parë dhe nga shkresat e çështjes vërtetohet se i gjykata i ka falur besim mbrojtjes  

së të dënuarit I1. dhënë në shqyrtimin gjyqësor sepse kjo deklaratë është përputhur 

edhe me provat tjera të administruara në shqyrtim e sidomos me deklaratën e 

dëshmitarit A.H. lidhur me faktin se pasi që janë kërkuar 22,000 € për lirimin e veturave, 

të cilat para si pjesë e simulimit të veprës penale të korrupsionit janë gjetur një pjesë tek  

M.O. (4,000 €, si para të dhëna nga i dënuari I.) ndërsa 5,000 € tek e dënuara V. (si 

para të cilat ajo i ka marrë nga i dënuari I1., e sipas vet mbrojtjes  së saj). Aktgjykimi 

bazohet në një mori provash materiale të cilat janë administruar në shqyrtim gjyqësor e 

të cilat janë vlerësuar në lidhmëni me mbrojtjen e të dënuarit I. Kështu aktgjykimi 

bazohet në transkriptet e përgjimeve telefonike dhe komunikimet e  të dënuarve, në 

procesverbalet për pranim –dorëzimin e parave për simulim, raportin për kontroll 

personal dhe vërtetimin e parave të sekuestruara, në dëshminë e dëshmitarit A.F., në 

ballafaqimin e të  bashkakuzuarve për rrethanat e njëjta ,bazuar ne nenin347 par.2 të 

KPPK, vëzhgimet e fshehta  dhe fotografimet gjatë dorëzimit të parave tek K.H. dhe 

M.O. si dhe në vet mbrojtjen e të dënuarës dhe urdhrin  për kthimin e sendeve të 

sekuestruara PP.I58/2014 datë.20.10.2015. Pretendimi se deklarata dënuarit I. nuk ka 

mundur të vlerësohet e  bazuar në dispozitën e nenit 123 par.5 të KPPK-së, ku thuhet 

se deklarata e të bashkëpandehurit nuk mund të shfrytëzohet kundër të 

bashkëpandehurve, po ashtu nuk qëndron, sepse siç rezulton nga shkresat e çështjes i 

dënuari I. është shpallur dëshmitar bashkëpunues me datën 22.9.2015, në pajtim me 

dispozitën e nenit  235 dhe 237 të KPPK. Në këtë procedurë ai ka qenë i akuzuar ,pra 

nuk e ka pas cilësinë e dëshmitarit bashkëpunues, dhe mbrojtja  tij sikur edhe mbrojtja e 

të dënuarës V., është vlerësuar në lidhmëni me provat tjera dhe nuk është provë e 

papranueshme, ashtu siç pretendohet , sepse sipas nenit  257 të KPPK lidhur me nenin 

123 par.5 të KPPK, parashihet qartë se kur një deklaratë e tillë është e pa pranueshme, 

e kjo kur është dhënë pa vullnet dhe me shtrëngim. Duhet të theksohet se shpallja e tij 

si dëshmitar bashkëpunues ka quar deri tek zbulimi i një vepre penale konkretisht janë 

shpalosur veprimet e të dënuarve tjerë. Sa i përket deklaratave të K.H. dhe M.O. të 

dhëna në cilësi të pandehurit e të lexuara në pajtim me palët në procedurë, kjo gjykatë 

konsideron se deklaratat e tyte nuk kanë mundur të lexohen , por po ashtu gjen se këto 

nuk janë provat në të cila është mbështetur ekskluzivisht aktgjykimi dhe në fakt 

deklaratat e tyre janë vetëm në drejtim të shumës së parave prej 4000 €, të cilat janë 

dhënë nga i dënuari I, e që ky fakt vërtetohet edhe me shumë prova tjera .Konkretisht 

edhe i dënuari në asnjë moment nuk e ka mohuar se parat e marra nga fondi policor ,ia 

ka dhënë të lartpërmendurve. Ndërsa duhet të konstatohet se në aktgjykim të shkallës 
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së parë janë dhënë arsye ligjore lidhur me refuzimin e propozimeve të bëra nga palët të 

cilat përshkruhen në një kapitull të veçantë në faq.15 të aktgjykimit .  

       Sa i përket shkeljes së ligjit penal në dëm të dënuarës, kjo gjykatë gjen se drejt 

janë aplikuar dispozitat e ligjit material, ashtu që me shpalljen e të dënuarit fajtor për 

veprën penale për të cilën është akuzuar, në dëm të tij nuk është shkelur ligji penal, siç 

pa bazë pretendohet në kërkesë. 

       Gjykata Supreme duke vlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit I.K. dhe 

duke u bazuar në shkresat e çështjes gjen se Gjykata e Apelit ka ndryshuar aktgjykimin 

e shkallës së parë përkitazi me cilësimin juridik  të veprës penale ashtu që në veprimet 

e të dënuarve I.K. dhe I.S., të përshkruara nën pikën II të aktgjykimit të shkallës së 

parë, ka gjet se formohen elementet e  veprës penale dhënia e ryshfetit nga neni 429 

par.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së, por lidhur me këtë ndryshim ka dhënë arsye të 

mjaftueshme ligjore të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Kështu qëndron fakti se Gjykata e 

Apelit konstaton se “ konkludimet që ka nxjerrë gjykata e shkallës së parë janë të drejta 

sepse kanë mbështetje në provat e administruara dhe jo vetëm që janë drejt të 

vërtetuara por në mënyrë të plotë dhe të qartë janë të arsyetuara e të cilat i aprovon 

edhe kjo Gjykatë”, ndërkaq konstaton se i dënuari I.K. ka kryer veprën penale dhënia e 

ryshfetit nga neni 429 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-së. Në fakt gjykata e shkallës së 

dytë i  vlerëson ndryshe faktet të cilat janë vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë 

nga gjykata e shkallës së parë ,dhe pas këtij vlerësimi jep arsyetim ligjor për ndryshim 

të cilësimit juridik duke gjetur se është shkelur ligji penal në dëm të të dënuarve. Pra në 

këtë rast gjykata e shkallës së dytë ka vepruar  në dobi të dënuarve sepse vepra penale 

për të cilën janë shpallur fajtor,  dhënia e ryshfetit nga neni 429 par.1 lidhur me nenin 31 

të KPK-së, është e dënueshme me gjobë ose me burgim deri në 3 (tre)vjet. Gjykata e 

Apelit në bazë të nenit 403 par.1 nënpar.1.2 të KPPK ka të drejtë të ndryshoj 

aktgjykimin e shkallës së parë, sepse i ka çmuar ndryshe provat materiale pa mbajtur 

shqyrtim, dhe se nuk ka pasur  nevojë për të marrë prova të reja apo për të përsëritur 

shqyrtimin e provave, e që bënë të paqëndrueshëm pretendimin se Gjykata e Apelit nuk 

ka pas drejtë ta ndryshoj aktgjykimin e shkallës së parë në bazë të nenit 403 të KPPK. 

Pra në këtë rast gjykata ka zgjidhur çështje juridike, e jo faktike, pra ka vendos vetëm 

lidhur me cilësimin juridik dhe për pasojë ka ndryshuar edhe vendimin mbi dënimin, 

duke i gjykuar të dënuarit si në dispozitiv të aktgjykimit. Pra në këtë rast nuk kemi të 

bëjmë me akuzë të re në bazë të së cilës atyre ishte dashur t’iu jepej kohë për të 

përgatitur mbrojtjen, siç pa të drejtë konsideron mbrojtësi i të dënuarit, sepse këtu kemi 

të bëjmë me një fazë krejtësisht tjetër të procedurës penale, pra fazën sipas mjeteve 

juridike, ku procedura është e qartë dhe parasheh të gjitha veprimet e gjykatës para së 

cilës vendoset sipas mjetit juridik (neni 389 i KPPK, procedura lidhur me ankesën 

kundër aktgjykimit në gjykatën e apelit).  

       Sa i përket pretendimit se aktgjykimi i shkallës së parë, për të dënuarin I.K. bazohej 

tërësisht mbi prova të papranueshme siç është deklarata e të akuzuarit I.S. si dëshmitar 

bashkëpunues dhe njëkohësisht i akuzuar dhe të akuzuarës V.B., pretendim ky i cili fare 
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nuk është shtjelluar dhe shqyrtuar nga ana e Gjykatës së Apelit dhe se sa para i ka 

dhënë i dënuari I.K. të dënuarës V.B., kur, ku dhe si, i cili po ashtu  nuk është shtjelluar, 

kjo gjykatë gjen se në arsyetim të aktgjykimit të shkallës së parë janë dhënë arsyetimet 

sa i përket të gjitha pretendimeve ankimore, e në mënyrë të veçantë  është arsyetuar se 

deklarata e të dënuarës V.B. dhe I.S. nuk janë prova të papranueshme dhe se nuk ka 

pas pengesa ligjore që ato të vlerësohen në lidhmëni me provat tjera (faqja.8 e 

aktgjykimit të shkallës së dytë) sepse deklaratat e tyre janë dhënë në pajtim me nenin 

123 par.5 të KPPK. Ndërsa gjykata e shkallës së dytë po ashtu ka përshkruar se bazuar 

në cilat prova është vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë, se i dënuari I.,  pasi që i 

pranon 22,000 € nga dëshmitari A.H., një pjesë e merr për vete  ndërsa pjesën tjetër ia 

jep të dënuarit I1., e ku një pjesë e parave pastaj gjendet gjatë kontrollit tek e dënuara 

V.  

       Sa i përket shkeljeve tjera esenciale të dispozitave të procedurës penale ,të 

pretenduara gjykata gjen se në shqyrtim gjyqësor është administruar edhe prova 

materiale, urdhëresa PNKR.nr.162/2015 e datës 6.8.2015 për përgjim të 

telekomunikimeve, ku është urdhëruar përgjimi i telekomunikimeve të dënuarës V.B.  

raporti i policisë mbi regjistrimin e thirrjeve të datës 2.10.2015. Duhet të dallojmë 

urdhëresën për përgjim të telekomunikimeve e cila  autorizonte policinë për zbatimin e 

masës, duke filluar nga data 6.8.2015 për 60 ditë, e cila edhe është zbatuar ashtu si 

është kërkuar në urdhëresë, nga regjistri i telefonatave i cili  është përpilua në bazë të 

urdhëresës  të datës 12.8.2015, ku është kërkuar që të regjistrohen thirrjet nga data 

1.8.2015-23.8.2015, e K.H., M.O. dhe I.S. Në këtë regjistër nuk ka transkriptim të 

telefonatave dhe nuk është bërë përgjimi i telekomunikimeve por vetëm janë regjistruar 

numrat te telefonave të cilët kanë komunikuar me të cekurit më lartë, e në mesin e tyre 

edhe i dënuari, e në kohën e përcaktuar sipas urdhëresës. Po ashtu, këto urdhëresa 

kanë arsyetim e konform nenit 88 të KPPK, e që e bënë pretendimin se kjo është provë 

e papranueshme, të pabazë. 

       Andaj, meqenëse aktgjykimet nuk janë të përfshira me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe as  në dëm të  dënuarve nuk është shkelur ligji 

penal, kjo gjykatë vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u bazuar në nenin 

437 të KPPK. 
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