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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Pml.nr.254/2021 

 

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, 

procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të dënuarit A.R., për shkak të veprës penale në 

bashkëkryerje mashtrimi në detyrë nga neni 341 par.3 lidhur me par.1 të Kodit Penal të Kosovës 

(KPK), duke vendosur përkitazi me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga 

mbrojtësi i të dënuarit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Krime të Rënda PKR.nr.432/2015 të datës 18.10.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.528/2018 të datës 16.04.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 03 gusht 

2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e mbrojtësit të të dënuarit A.R. 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të 

Rënda PKR.nr.432/2015 të datës 18.10.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.528/2018 të datës 16.04.2019. 

 

A r s y e t i m 

 

        Vendimi i Gjykatës Themelore 

        Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.432/2015 e datës 18.10.2017, të dënuarit E.H., H.V. dhe A.R. i ka shpallur fajtor për 
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veprën penale në bashkëkryerje mashtrimi në detyrë nga neni 341 par.3 lidhur me par.1 të KPK-

së dhe i ka gjykuar: të dënuarin E.H., me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse në periudhën prej 1 (një) viti pasi që aktgjykimi të merr 

formën e prerë nuk kryen vepër tjetër penale, kurse të dënuarit H.V. dhe A.R., me dënim burgimi 

në kohëzgjatje secilin me nga 6 (gjashtë) muaj, i cili dënim iu është zëvendësuar me dënim me 

gjobë në lartësi me nga 10.000 (dhjetëmijë). Të dënuarit janë obliguar në pagesën e paushallit 

gjyqësor secili në shumë prej 200 (dyqind) €. 

        Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës 

 

        Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin PAKR.nr.528/2018 e datës 16.04.2019, ka 

aprovuar si të bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në atë mënyrë që të dënuarit H.V. dhe A.R. për veprën 

penale për të cilën janë shpallur fajtor i ka gjykuar secilin me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 

nga 1 (një) viti. Ankesat e mbrojtësve të të dënuarve në pjesën tjetër janë refuzuar si të 

pabazuara. 

        Me të njëjtin aktgjykim është aprovuar ankesa e të pandehurit E.H. dhe është ndryshuar 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë në atë mënyrë që i pandehuri në bazë të nenit 364 par.1 

nënpar.1.3 të KPPK-së, është liruar nga akuza për shkak të veprës penale mashtrimi në detyrë 

nga neni 341 par.3 lidhur me par.1 të KPK-së. 

        Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, me aktgjykimin Pml.nr.253/2019 e datës 30.09.2019, ka 

refuzuar si të pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të mbrojtësve të të dënuarve H.V. 

dhe A.R. të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Krime të Rënda PKR.nr.432/2015 të datës 18.10.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.528/2018 të datës 16.04.2019. 

        Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës 

 

        Gjykata Kushtetuese e Kosovës, me aktgjykimin AGJ 1691/21 e datës 08.01.2021, ka  

deklaruar kërkesën e parashtruesit A.R. si të pranueshme dhe ka konstatuar se aktgjykimi i 

Gjykatës Supreme të Kosovës Pml.nr.253/2019 të datës 30.09.2019, ka shkelur nenin 31 të 
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Kushtetutës së Republikës së Kosovës në lidhje me nenin 6 të KEDNj, si rezultat i mos 

arsyetimit të vendimit gjyqësor përkitazi me pretendimet e parashtruesit të kërkesës për cilësimin 

e tij si person zyrtar, ashtu që ka shpall të pavlefshëm aktgjykimin në fjalë, kurse çështjen e ka 

kthyer në rivendosje duke urdhëruar që sa më shpejt që të jetë e mundur por jo më vonë se data 

30.04.2021 të merren masa për zbatimin e aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 

Kosovës. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, pasi që vlerësoj aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës AGJ 1691/21 e datës 08.01.2021, sërish rishqyrtoi pretendimet e 

paraqitura në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësit të të dënuarit A.R. dhe atë 

brenda kornizës së përcaktuar me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 

vetëm përkitazi me cilësinë e tij si person zyrtar, përkatësisht arsyetimin përkitazi me cilësinë e 

tij, andaj si bazë për shqyrtim mori pretendimet e paraqitura në kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë të shqyrtuara me aktgjykimin Pml.nr.253/2019 e datës 30.09.2019.   

 

         Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 

 

        Kundër aktgjykimeve të kundërshtuara kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur 

mbrojtësi i të dënuarit A.R., avokat A.Q. nga P., për shkak të shkeljes së ligjit penal, shkeljeve 

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

penale që kanë ndikuar në ligjshmërinë e vendimit gjyqësor, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës ta aprovojë si të bazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, të anuloj aktgjykimet e 

kundërshtuara dhe çështjen ta kthej në rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 

 

        Pretendimet e paraqitura në kërkesë   

 

        Në kërkesë mbrojtësi i të dënuarit A.R., av. A.Q., thekson se aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së dytë me të cilin është shpallur fajtor i dënuari A.R. është i diskutueshëm se i dënuari a 

e ka cilësinë e personit zyrtar, meqë i dënuari është shtetas i Republikës së Shqipërisë dhe 

Instituti për Studime Ndërkombëtare është themeluar në Shqipëri. Megjithatë, nga këto fakte nuk 

mund të konkludohet se i dënuari e ka cilësinë e personit zyrtar pasi që vetëm ka përfaqësuar 

operatorin ekonomik që ka marrë pjesë në tender. Në këtë mënyrë pretendohet se është shkelur 

ligji penal konkretisht dispozitat e neneve 107 dhe 341 të KPK-së duke theksuar se si dhe a ka 
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mundësi që statusin e personit zyrtar ta ketë një OJQ e huaj e cila nuk është regjistruar në 

Republikën e Kosovës dhe këtë duke e ndërlidhur me faktin se vepra penale mashtrimi në detyrë 

nga neni 341 të KPK-së mund të kryhet vetëm nga personi zyrtar.  

 

        Pretendohet se termi “person zyrtar” është përcaktuar me dispozitën  e nenit 107 par.1 të 

KPK-së në të cilën ky term i referohet: 1) personit të zgjedhur ose të emëruar në një organ 

publik; 2) personi i autorizuar në një shoqëri tregtare ose person tjetër juridik, i cili me ligj apo 

dispozitë tjetër nxjerr në pajtim me ligjin, ushtron autoritet publik dhe brenda këtij autoriteti 

ushtron detyra të posaçme; apo 3) një person i cili ushtron detyra të posaçme zyrtare në bazë të 

autorizimit të parashikuar me ligj. 

 

        Në këtë mënyrë më tutje theksohet fakti se shprehja e përdorur në Kodin Penal person i cili 

ushtron detyra të posaçme zyrtare në bazë të autorizimit të parashikuar me ligj, nënkupton 

autorizimet që burojnë nga ligjet vendore. Në këtë mënyrë autorizimet e të dënuarit A.R. në OJQ 

“ISN” janë të përcaktuara nga ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe jo të Republikës së Kosovës, 

pasi që “ISN” është themeluar në Shqipëri. Për më tepër, zbatimi i Ligjit për Prokurimin Publik 

për ti dhënë statusin e personit zyrtar të dënuarit A.R. është arbitrar, meqë ky ligj nuk merret fare 

me përcaktimin e statusit të personit zyrtar por përcakton procedurat e prokurimit në tenderët 

publik. Përtej kësaj edhe sikur  Ligji për Prokurimin Publik, të përcaktonte domethënien e 

shprehjes person zyrtar në rastin konkret do të duhej të zbatoheshin dispozitat e Kodit Penal të 

Kosovës, pasi që është e ndaluar analogjia me qëllim të mos cenimit të sigurisë juridike të 

subjektit të së drejtës. 

 

      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 

kërkesë, gjeti se: 

 

        - kërkesa nuk është e bazuar. 
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        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit 

A.R. janë të pabazuara, ngase aktgjykimet kundër të cilave është parashtruar kërkesa, nuk 

përmbajnë shkelje për të cilat pretendohet. 

 

        Në rastin konkret del të jetë i pakontestueshëm fakti se mes Universitetit të Prishtinës 

përkatësisht Zyrës së Prokurimit, të përfaqësuar nga tani i dënuari H.V. dhe Operatorit Ekonomik 

“Instituti i Studimeve Ndërkombëtare” në Tiranë, i përfaqësuar nga ana e të dënuarit tjetër A.R. 

është lidhur kontrata me nr.43/08 e datës 05.12.2008, për përkthimin e librave të lëmisë legale 

për nevojat e UP, kurse në nenin 17 është specifikuar se çmimi i kontratës për njësi ishte “1000 

fjalë 12.65 €” e cila kontratë ishte nënshkruar nga palët kontraktuese përkatësisht tani të dënuarit. 

Kontrata me numër dhe datë të njëjtë është ndryshuar në nenin 17 të saj në atë mënyrë që çmimi 

i kontratës për njësi nga “1000 fjalë 12.65€” është ndryshuar në “1000 karaktere 12.65 €”, e që 

është nënshkruar nga të dënuarit dhe si pasojë e këtij ndryshimi qartazi ka ndryshuar edhe shuma 

e pagesës. Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë është paraqitur arsyetim përkitazi me 

faktet vendimtare, konkretisht në faqen e 18 të këtij aktgjykimi është përshkruar fakti se i dënuari 

H.V. ka nënshkruar në urdhrin për blerje të datës 07.09.2009 dhe bazuar në këtë edhe është 

iniciuar pagesa në shumë të përgjithshme prej 87.541,80 e sipas së cilës është bërë urdhër për 

pagesë dhe në këtë mënyrë është arritur që “ISN” nga Tirana të cilën e përfaqësonte i dënuari 

tjetër A.R. të përfitoj dobi pasurore të kundërligjshme dhe e cila pagesë ka qenë rezultat i 

ndryshimit të nenit 17 të kontratës nga njësia matëse “1000 fjalë” në njësinë matëse “1000 

karaktere”.  

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykata e shkallës së dytë në faqen 11 të 

aktgjykimit të saj, drejtë ka konstatuar se në veprimet e të dënuarit A.R. janë manifestuar të 

gjitha elementet e veprës penale mashtrimi në detyrë nga neni 341 par.3 lidhur me par.1 dhe 

nenit 23 të KPK-së, përkundër faktit se i dënuari është shtetas i Republikës së Shqipërisë dhe se 

Instituti për Studime Ndërkombëtare të cilin e përfaqëson është themeluar në Shqipëri. Por nga 

ky fakt nuk mund të konkludohet se në rastin konkret i dënuari nuk e ka cilësinë e personit 

zyrtar. Kurse më tutje theksohet fakti se bazuar në Ligjin e Prokurimit Publik të Kosovës 

nr.2003/17, ky institut si palë e interesuar ka ofertuar në Kosovë si operator ekonomik dhe në 

këtë rast i dënuari përveç që ka përfaqësuar institutin si person zyrtar me rastin e fitimit të 
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tenderit nga autoriteti kontraktues (Universiteti i Prishtinës), ka marrë përsipër ushtrimin e 

detyrave të posaçme zyrtare në bazë të autorizimit të dhënë me ligj.  

 

        Arsyetimin e lartë cekur e mbështetë në tërësi edhe Gjykata Supreme e Kosovës dhe përtej 

këtij arsyetimi rithekson faktin se në kohën e zhvillimit të këtij aktiviteti të prokurimit ishte në 

fuqi Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë (Ligji nr.2003/17), kurse në dispozitën e nenit 2 të të 

cilit ligj ishte përcaktuar në mënyrë të qartë se ligji vlen për të gjitha “aktivitetet e prokurimit të 

autoriteteve kontraktuese dhe koncesionerëve të punëve, ashtu siç përcaktohen këto terme në 

këtë ligj dhe nga autoritet dhe koncesionerë kërkohet që, gjatë ushtrimit të aktiviteteve të tyre të 

prokurimit, t’i respektojnë dhe të veprojnë në përputhje me rregullat dhe kërkesave qenësore të 

këtij ligji.”. Kurse me dispozitën e nenit 6 të këtij ligji është përcaktuar trajtimi i barabartë dhe 

jodiskriminimi mes operatorëve ekonomik, por edhe vet përkufizimet e përdorura në këtë ligj tek 

përkufizimi “operator ekonomik” nuk bëjnë dallimin e operatorëve ekonomik se a bëhet fjalë për 

operator vendor apo të huaj, porse trajtimi i tyre është i njëjtë. 

 

        Duke rivlerësuar pretendimet e mbrojtësit të të dënuarit A.R., Gjykata Supreme e Kosovës, 

mbetet pranë konstatimeve se vepra penale mashtrimi në detyrë nga neni 341 par.3 lidhur me 

par.1 të KPK-së mund ta konsumohet ekskluzivisht nga personi që ka cilësinë e personit zyrtar 

dhe me këtë rast gjykatat e dy instancave më të ulëta e kanë potencuar në vendimet e tyre faktin 

se i dënuari A.R. kishte këtë cilësi, dhe për më tepër, kanë cituar dispozitat ligjore që përcaktojnë 

cilësinë e personit zyrtar edhe pse bëhet fjalë për shtetas të Republikës së Shqipërisë dhe 

organizata “ISN” kishte selinë në Tiranë. Megjithatë gjykatat e dy instancave më të ulëta 

gjyqësore përmes vendimeve të tyre kanë arsyetuar mjaftueshëm faktin se  i dënuari kishte 

cilësinë e personit zyrtar pasi që përveç faktit se ishte përfaqësues i “ISN” dhe kishte ofertuar në 

Kosovë si përfaqësues i operatorit ekonomik, kishte marrë për sipër ushtrimin e posaçëm të 

detyrave zyrtare në bazë të autorizimit ligjor siç është përcaktuar me dispozitën e nenit 107 par.1 

nënpar.3 të KPK-së dhe të cilin arsyetim e aprovon në tërësi edhe Gjykata Supreme e Kosovës.  

 

        Sipas këndvështrimit të kësaj gjykate dispozitat e mësipërme duhet të ndërlidhen me 

cilësinë e personit zyrtar dhe i cili është përcaktuar me Kodin Penal të Kosovës. Dispozita e nenit 

107 par.1 të KPK-së, ka përcaktuar domethënien e shprehjeve që përdorën në Kod dhe ka 

përcaktuar se “Shprehja “person zyrtar” do të thotë: 1) Personi i zgjedhur ose i emëruar në një 
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organ publik; 2) Personi i autorizuar në një organizatë biznesi ose ndonjë person tjetër juridik i 

cili sipas ligjit a ndonjë dispozite tjetër të nxjerrë në pajtim me ligjin ushtron autoritet publik dhe 

brenda këtij autoriteti ushtron detyra të posaçme; 3) Personi i cili ushtron detyra të posaçme 

zyrtare në bazë të autorizimit të dhënë me ligj; 4) Personi i cili është anëtar i personelit të 

UNMIK-ut ose i KFOR-it pa cenuar imunitein dhe privilegjet e zbatueshme që i janë dhënë atij 

personi; 5) Personi i cili është anëtar i personelit të zyrave të ndërlidhjes në Kosovë; 6) Personi 

në një organizatë publike ndërkombëtare ose mbinacionale i cili njihet si zyrtar ose punonjës 

tjetër i kontraktuar sipas rregulloreve të personelit të organizatës së tillë; 7) Gjykatësi, prokurori 

ose zyrtari tjetër në gjykatën ndërkombëtare që ushtron juridiksion në Kosovë.” 

 

        Nga interpretimi i kësaj dispozite ligjore sipas pikëpamjes së Gjykatës Supreme të Kosovës, 

rrjedh se i dënuari A.R. me vet ndërmarrjen e veprimeve për të konkuruar në tender publik në 

emër të ISN, dhe pastaj nënshkrimi i kontratës mes të operatorit ekonomik ISN dhe Universitetit 

të Prishtinës e vërteton faktin se kishte fituar cilësinë e personit zyrtar të përcaktuar me 

dispozitën e nenit 107 par.1 nënpar.3 të KPK-së, pasi që ushtronte detyra të posaçme zyrtare në 

bazë të autorizimeve të dhëna  me ligj, konkretisht të Ligjit për Prokurimin Publik. Në këtë 

mënyrë fakti i pakontestueshëm se ISN ishte person juridik i regjistruar në Republikën e 

Shqipërisë e bën të parëndësishëm këtë në krahasim me arsyetimin dhe argumentimin e theksuar 

më lartë, pasi që përfaqësuesit e saj në mënyrë të vetëdijshme dhe vullnet të plotë i ishin 

nënshtruar juridiksionit dhe legjislacionit të vendit tonë, duke marrë pjesë dhe duke fituar tender 

të karakterit publik. 

 

        Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se baza e përcaktimit të statusit të personit zyrtar 

është e përcaktuar në Kodin Penal dhe i cili edhe duhet të zbatohet dhe të ketë epërsi në raport 

me ligjet tjera, dhe për këtë arsye rithekson faktin se baza është e përcaktuar me dispozitën e 

nenit 107 par.1 nënpar.3 të KPK-së, mirëpo kjo dispozitë ka referencë koherente me faktin e 

ushtrimit të detyrës së posaçme dhe të cilin autorizim i jepet me një ligj. Nga kjo rrjedh se 

dispozita e lartcekur duhet interpretuar në harmoni me dispozitat e Ligji për Prokurimin Publik 

në Kosovë (Ligji nr.2003/17), dhe për më tepër, faktet e pakontestueshme të vërtetuara se i 

dënuari kishte aplikuar dhe fituar tender publikë duke përfaqësuar ISN dhe pastaj në emër të saj 

kishte nënshkruar kontratë duke marrë detyrime që burojnë duke u bazuar në autorizime ligjore.  
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        Andaj, Gjykata Supreme e Kosovës konstatoj se aktgjykimet e kundërshtuara nuk 

përmbajnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe as shkelje të ligjit penal, siç 

pa të drejtë pretendohet në kërkesën e paraqitur nga ana e mbrojtësit të të dënuarit A.R., andaj 

nga sa u arsyetua më lartë e në kuptim të nenit 437 par.1 të KPPK-së, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Pml.nr. 254/2021, më 03 gusht 2021 

 

 

B.profesional,                                                                                                Kryetarja e kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                               Nesrin Lushta 

 

 

 


