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Numri i lëndës: 2020:034005 

Datë: 24.08.2022 

Numri i dokumentit:     03355521 

Pml.nr.284/2022 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Agim Maliqi dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve R.I. dhe B.G., për shkak të veprës penale 

secili veç e veç ushtrimi i ndikimit nga neni 424 par.1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës 

(KPRK), duke vendosur përkitazi me kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga 

mbrojtësit e të dënuarve, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti 

Special PS.nr.18/2021 të datës 11.02.2022 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës - 

Departamenti Special APS.nr.14/2022 të datës 26.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

28 korrik 2022, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

        Refuzohen si të pabazuara, kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësve të të dënuarve 

R.I. dhe B.G., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - 

Departamenti Special PS.nr.18/2021 të datës 11.02.2022 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës - Departamenti Special APS.nr.14/2022 të datës 26.05.2022. 

 

A r s y e t i m 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti Special, me aktgjykimin PS.nr.18/2021 e 

datës 11.02.2022, të dënuarit R.I. dhe B.G., i ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale secili 

veç e veç ushtrimi i ndikimit nga neni 424 par.1 të KPRK-së dhe i ka gjykuar secilin me dënim 
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burgimi në kohëzgjatje prej nga 20 (njëzetë) muaj, dhe dënim me gjobë në shumë prej nga 1000 

(njëmijë) €, në të cilat dënime u është llogaritur koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak 

prej datës 26.09.2019 deri me datë 18.11.2019, si dhe u është shqiptuar dënimi plotësues ndalimi 

i ushtrimit të funksioneve në administratën publike apo shërbimin publik në kohëzgjatje prej nga 

2 (dy) vite të cilat dënime plotësuese do të ekzekutohen pas vuajtjes së dënimit. Të dënuarit janë 

obliguar në pagesën e shumës prej nga 100 (njëqind) €, në emër paushallit gjyqësor dhe shumën 

prej 50 (pesëdhjetë) €, në fondin për kompensimin e viktimave të krimit. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

        Gjykata e Apelit e Kosovës - Departamenti Special, me aktgjykimin APS.nr.14/2022 e datës 

26.05.2022, ka refuzuar si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës 

dhe mbrojtësve të të dënuarve dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka vërtetuar. 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, kanë paraqitur: 

        - mbrojtësi i të dënuarit R.I., avokat Naim Rudari nga Prishtina, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve tjera të dispozitave të procedurës 

penale e të cilat shkelje kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që 

Gjykata Supreme e Kosovës, të aprovoj si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë dhe të 

dënuarin ta liron nga akuza apo aktgjykimet e kundërshtuara t’i anulon dhe lënda të kthehet në 

rigjykim në gjykatën e shkallës së parë;  

 

        - mbrojtësi i të dënuarit B.G., avokat Ramë Gashi nga Prishtina, për shkak të shkeljes së 

ligjit penal, shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljeve tjera të 

dispozitave të procedurës penale e të cilat shkelje kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit 

gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, të aprovoj si të bazuar kërkesën për 

mbrojtje të ligjshmërisë dhe të dënuarin ta liron nga akuza apo aktgjykimet e kundërshtuara t’i 

anulon dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë;  

 

       Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit   

 

        Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit e Kosovës, me shkresën KMLP.II.nr.175/2022 e datës 

19.07.2022, ka propozuar që kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohen si të pabazuara. 
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  Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

       Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit R.I. thekson se aktgjykimet e kundërshtuara janë përfshirë 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të përcaktuara me dispozitën e nenit 384 

par.1 nënpar.1.8 dhe 1.12 të KPPK-së, pasi që aktgjykimi nuk është përpiluar në pajtim me nenin 

370 par.6 të KPPK-së. Ngase aktgjykimet e kundërshtuara bazohen në prova të papranueshme, 

pra ndonëse janë përdorur masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit dhe atë përgjimi i 

telekomunikimeve, fotografimi i fshehtë ose vëzhgimi në vende publike dhe fotografimi i fshehtë 

ose vëzhgimi me video në vende private, kurse nuk ka pasur fare urdhër për simulimin e veprës 

penale të korrupsionit kundër të dënuarit R.I. edhe pse paratë i ka marrë nga dëshmitari si rezultat 

i kësaj mase. Aktgjykimi bazohet kryesisht në supozime dhe paragjykime dhe nuk është arritur 

të vërtetohet se i dënuari ka kryer këtë vepër penale. Gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur 

në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për çfarë arsye i konsideron të vërtetuara apo të pavërtetuara, 

nuk ka vlerësuar saktësinë e provave kundërthënëse dhe arsyen e mos miratimit të propozimit të 

palëve. 

 

        Pretendohet se gjykata e shkallës së parë nuk ka zbatuar në përpikëri udhëzimet e gjykatës 

së shkallës së dytë me rastin e kthimit të çështjes në rigjykim, pasi që gjykata e shkallës së dytë 

kishte dhënë udhëzime të qarta dhe konkrete, por përkundër kësaj që nuk është administruar 

ndonjë provë e re që vërteton fajësinë e të dënuarit, megjithatë me aktgjykimin e saj gjykata e 

shkallës së dytë vërteton aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Tutje theksohet fakti se 

gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur aryetim përkitazi me të gjitha pikat e aktgjykimit, pra 

ka shkelur dispozitën e nenit 370 par.6 të KPPK-së, përkatësisht nuk është spjeguar lidhja 

kauzale mes veprimit- mosveprimit dhe pasojës, faktet vendimtare dhe çështjen e ka trajtuar në 

mënyrë abstrakte. 

 

        Gjykatat e dy instancave gjyqësore pretendohet se kanë nxjerrë përfundime të gabuara dhe 

të padrejta se kinse është provuar dhe vërtetuar se i dënuari R.I. në mënyrë të drejtpërdrejtë ka 

pranuar përfitim pasuror në shumën prej 1500 (njëmijepesqind) €, nga F.Z., me qëllim që të 

ndikoj në mënyrë të drejtpërdrejtë në kryetarin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë për të marrë 

vendim për të shtyer ekzekutimin e dënimit me burgim dhe ndonëse për këtë kishte shumë dilema 

dhe pasiguri, megjithatë të dënuarin e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar duke bërë intepretim në 

disfavor të të dënuarit. 
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        Më tutje janë paraqitur pretendime përkitazi me shkeljet që kanë ndikuar në ligjshmërinë e 

vendimit gjyqësor duke potencuar faktin se i dënuari nuk ka kërkuar dhe as nuk ka pranur dhuratë 

e as përfitim tjetër për vete apo personin tjetër dhe nuk ka premtuar askujt se do të ndikoj te 

kryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë dhe gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës, për 

më tepër i kishte thënë F.Z. që të mos i jep para askujt sepse ajo punë duhet të kryhet pa para dhe 

se ai nuk ka mundësi të ndikoj te kryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, ngase nuk ka 

ndikim në të. Kurse përkitazi me ndikimin te gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës, 

gjithashtu nuk ka pasur mundësi të ndikimit pasi që ai në atë kohë punonte gjyqtar në Gjykatën 

Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj dhe nuk ka pasur mundësi të ndikoj në ta pasi që 

po të kishte një mundësi të tillë do të ndikonte për veten e tij për transferim në ndonjë gjykatë 

tjetër. Pra i dënuari vetëm kishte dashur që të i ndihmoj F.Z. në mënyrë profesionale dhe kjo 

mund të konsiderohet shkelje disiplinore apo sjellje e pahijshme për shkak të kontaktit me një 

person të dënuar, dhe për këtë nuk kishte pranuar përfitim pasuror pasi që shumën prej 1500 

(njëmijepesqind) €, e kishte marrë hua për të i kthyer dhe ndonëse F.Z. i kishte ofruar edhe shuma 

më të mëdha të parave i dënuari nuk i kishte pranuar. 

 

        Kurse mbrojtësi i të dënuarit B.G. në kërkesën e tij thekson se aktgjykimet e kundërshtuara 

janë përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të përcaktuara me 

dispozitën e nenit 370 par.6, 7 dhe 8 të KPPK-së. Ngase provat e administruara nga gjykatat e 

dy instancave gjyqësore nuk kanë vërtetuar veprimet inkriminuese të të dënuarit për kryerjen e 

veprës penale. Duke pretenduar se i dënuari B.G. është shpallur fajtor se saktësisht si polic ka 

pranuar shumën prej 1000 (njëmijë) €, me qëllim të ndikoj - ushtroj ndikim të padrejtë tek 

gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës në procedurë me mjet të jashtëzakonshëm juridik lidhur 

me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë P. nr.120/2015. Nga deklarimi i dëshmitarit 

F.Z. dhe përmbajtja e përgjimeve nuk rezulton se në mënyrë të qartë dhe të plotë të jenë vërtetuar 

pretendimet e paraqitura në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Pra, 

aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë vlerësim të saktë dhe arsye në të cilat janë bazuar 

me rastin e vendosjes së çështjes dhe veçanërisht në vërtetimin e ekzistimit të veprës penale dhe 

përgjegjësisë penale. Për më tepër, dëshmitari F.Z. gjatë gjykimit të parë por edhe në rigjykim 

ka pohuar faktin se të dënuarit B.G. ka pasur që t’ia rregulloj pensionin e babait të tij dhe i njëjti 

e ka njoftuar me avokatin S.K. i cili i kishte kërkuar para, kurse e ka ditur se i dënuari B.G. nuk 

i ka njohur të gjithë gjyqtarët. Gjithashtu edhe dispozitivi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë është në kunëdrshtim me arsyetimin e tij meqë bazohet vetëm në deklarimin e dëshmitarit 

F.Z., kurse dëshmia e tij përveç që është kontradiktore gjatë fazave ë procedurës penale, 
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megjithate në asnjë rrethanë nuk ka pohuar faktin se i dënuari B.G. ishte në gjendje të ndikoj në 

gjyqtarët e Gjykatës Suprme të Kosovës. 

 

        Pretendohet se nga deklarimi i dëshmitarit F.Z. por edhe provat tjera e veçmas transkriptet 

e bisedave telefonike mes të të dënuarit B.G. dhe të dëshmitarit F.Z. nuk kanë vërtetuar faktin se 

i njëjti do të mund të ushtroj ndikim te ndonjë gjyqtar i Gjykatës Supreme të Kosovës dhe nuk 

është prezantuar as edhe një e dhënë se tek cili gjykatës do të ndikon në vendimmarrjen e tij. 

Nga transkriptet e përgjimeve del qartë se dëshmitari F.Z. është përdorur pa ligjshëm për të 

krijuar këto transkripte dhe përveç kësaj edhe vet marrja e kësaj prove është marrë në mënyrë të 

ndaluar me ligj dhe në kundërshtim me dispozitën e nenit 257 par.4 nënpar.1,2 dhe 3 të KPPK-

së dhe paraqesin prova të papranueshme. 

 

        Më tutje janë paraqitur pretendime përkitazi me shkeljen e ligjit penal pasi që përveç 

arsyetimit të pamjaftueshëm në rastin konkret nuk vërtetohen edhe elementet e veprës penale për 

të cilën i dënuari është shpallur fajtor. Aktgjykimet e kundërshtuara nuk merren me çështjen 

relevante për të vërtetuar elementet e veprës penale, por nuk janë shtjelluar aspekte tjera të 

veprimit të të dënuarit, siç janë: cili ishte raporti i të dënuarit në raport me gjyqtarët e Gjykatës 

Supreme të Kosovës, cila ishte pozita e të dënuarit, si dhe kush ishin konkretisht gjyqtarët e 

Gjykatës Supreme të Kosovës në të cilët do të ushtrohej ndikimi apo të ishte premtuar se do të 

ushtrohej ndikimi në punën e tyre. 

 

Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës në seancën e kolegjit shqyrtoi shkresat e lëndës në kuptim të 

nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK-së dhe pas vlerësimit të pretendimeve në 

kërkesa, gjeti se: 

 

        - kërkesat nuk janë të bazuara. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësve të të dënuarve, 

janë të pabazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave janë parashtruar kërkesat, nuk përmbajnë 

shkelje për të cilat pretendohet. 
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        Duke shqyrtuar pretendimet konkrete të paraqitura në kërkesë të të dënuarit se aktgjykimet 

e kundërshtuara janë marrë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, Gjykata 

Supreme e Kosovës vëren faktin se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk bazohet në 

provë të papranueshme, përkundër faktit se ndaj të dënuarve janë lëshuar një seri e masave të 

fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, megjithatë në rastin konkret dhe duke u bazuar në 

shkresat e lëndës del se fakti i marrjes së shumës prej 1500 (njëmijepesëqind) €, nga ana e të 

dënuarit nuk është kontestues. Për më tepër, këtë nuk e konteston as vet i dënuari R.I. në të gjitha 

fazat e procedurës penale, andaj edhe aplikimi i një mase të tillë nuk është bërë fare përkitazi me 

të dënuarin R.I..  

 

        Sa i përket pretendimeve se në veprimet e të dënuarve nuk janë formësuar elementet e 

veprave penale për të cilat janë shpallur fajtor të dënuarit, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme 

të Kosovës pretendimet e tilla të potencuara në të dy kërkesat nuk janë të bazuara pasi që në 

aktgjykimet e kundërshtuara janë paraqitur arsyetime të mjaftueshme përkitazi me veprimet e të 

dënuarve. Fillimisht përkitazi me të dënuarin R.I. në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

është theksuar fakti se i njëjti kishte krijuar përshtypjen tek i dëmtuari se do të ndikoj në 

vendimmarrjen e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe pas bindjes se këtë çështje do 

ta përfundoj, atëherë merr sasinë e parave në shumë prej 1500 (njëmijepesëqind) €. Bazuar në 

shkresat e lëndës dhe veçanërisht përmbajtja e transkriptove telefonike mes të dënuarit dhe të 

dëmtuarit me të drejt dy gjykatat e instancave më të ulëta kanë ardhur në përfundim se në 

veprimet e të dënuarit janë realizuar të gjitha tiparet e veprës penale. Në mënyrë të ngjashme 

edhe sa i përket të dënuarit tjetër B.G. është evidente se kanë krijuar përshtypjen tek i dënuari se 

do të mund të ndikojnë në vendimmarrjes e Gjyqtarëve të Gjykatës Supreme dhe po ashtu edhe 

tek kryetari i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, përkitazi me ndaljen e ekzekutimit të dënimit të 

shqiptuar me aktgjykimin e formës së prerë. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se dispozita e nenit 424 par.1 të KPRK-së në mënyrë 

lehtë të intepretueshme ka përcaktuar se vepra penale realizohet edhe nëse nuk arrihet rezultat i 

synuar, megjithatë vepra penale realizohet. Mbi bazën e kësaj interpretimi i normës juridike, 

vlerësojmë se interpretimi i bërë nga ana e dy instancave të ulëta gjyqësore është në harmoni të 

plotë edhe me interpretimin e kësaj gjykate, andaj në këtë rrafsh nuk ka asnjë dallim në 

interpretim të kësaj dispozite edhe nga ana e kësaj gjykate.  
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        Elementet e veprës penale ushtrimi i ndikimit të përcaktuara me dispozitën e lartë cekur nuk 

kërkojnë arritjen e rezultatit në vendimmarrje, por mjafton realizimi i veprës penale vetëm 

krijimi i përshtypjes tek i dëmtuari se ndikimi do të realizohet, pra pavarësisht nëse ndikimi është 

ushtruar ose pavarësisht nëse ndikimi i supozuar shpie deri te rezultati i synuar. Pra nuk kërkohet 

ushtrimi i ndikimit dhe aq më pak rezultati i synuar, nga kjo del se të dënuarit secili veç e veç 

tek i dëmtuari krijuan bindje se do të ndikonin në vendimmarrje, kurse kjo bindje u përforcua 

me faktin se të dënuarit ishin persona zyrtar, ndonëse për kryerjen e kësaj vepre penale nuk 

kërkohet një cilësi e tillë, por veshja e tyre me cilësi të personave zyrtar, megjithatë ka rritur 

besimin e të dënuarit se të njëjtin mund të kenë ndikim tek personat që kanë marrë vendim në 

çështjen penale në fjalë. Aspekti i dytë në këtë çështje penale është fakti i marrjes së të hollave 

dhe atë shumës prej 1500 (njëmijepesëqind) €, nga i dënuari R.I. dhe shumës prej 1000 (njëmijë) 

€, nga i dënuari tjetër B.G.. Megjithëse fillimisht duhet theksuar faktin se as vet të dënuarit nuk 

e kontestojnë pranimin e të hollave pos faktit që kontestojnë arsyen e pranimit. Por në këtë pikë, 

sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, të dy gjykata e instancave më të ulëta kanë 

paraqitur arsyetim të mjaftueshëm se paratë ishin dhënë pikërisht për të ndikuar në 

vendimmarrjen e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe kryetarit të Gjykatës Themelor 

në Mitrovicë. Në këtë aspekt Gjykata Supreme e Kosovës e mbështet në tërësi arsyetimin e dhënë 

nga dy instancat më të ulëta dhe me fokus të veçantë në arsyetimin e mbrojtjes së të dënuarve 

duke e ndërlidhur mbrojtjen e tyre me provat e tjera të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

        Përkundër faktit se kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë janë paraqitur për shkak të shkeljes 

së ligjit penal dhe shkeljeve të dispozitav të procedurës penale, megjithatë nga  përmbajtja tyre 

del qartazi se janë paraqitur pretendime për shkak të konstatimit të gabueshëm apo jo të plotë të 

gjendjes faktike. Mirëpo, Gjykata Supreme e Kosovës, konstatojë se konform dispozitës se nenit 

432 par.2 të KPPK-së, kërkesa në këtë pjesë nuk është shqyrtuar pasi që kërkesë përkitazi me 

këtë bazë nuk mund të paraqitet në kuadër të kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. 

 

        Nga sa u parashtrua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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