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Pml.nr.287/2019 

 

NË  EMËR  TË  POPULLIT 

 

 

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

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

procesmbajtës, në çështjen penale të të pandehurve F.L., nga fshati B., komuna e M., me 

vendbanim në P., rruga “G..”,./.., E.Sh., nga P., rruga “A.B.”, nr..., N.K., nga P., rruga “R.L.”, ../. 

F.Z., nga Gj., rruga “Z. i S. A.”, dhe Sh.T., nga fshati B., komuna e M., me vendbanim në P., 

rruga “T.S.”, për shkak të veprave penale krim i organizuar nga neni 274 par.3 lidhur me nenin 

23 të KPK-së, shpërdorimi i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 par.3 e 1 të KPK-së, 

lidhur me nenin 23 të KPK-së, marrje e ryshfetit nga neni 343 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK, 

dhënie e ryshfetit nga neni 344 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK-së, keqpërdorimi i autorizimeve 

në ekonomi nga neni 236 par.5 e 1 të KPK-së, dhe vepra tjera penale në formë të mos deklarimit 

të parave të pranuara për fushatë parashikuar me Rregulloren e UNMIK-ut nr.2004/02 për 

pengimin shpëlarjes së parave dhe veprave të ngjashme penale duke vendosur lidhur me 

kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, të ushtruar nga Prokurori i Shtetit, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda P.nr.8/2013 

të datës 24.11.2017 dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr.242/2018 

të datës 30.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 10.01.2020, 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 Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të 

Rënda P.nr.8/2013 të datës 24.11.2017 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.242/2018 të datës 30.05.2019. 

                                                 

 

                                                             A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

        Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin 

P.nr.8/2013 të datës 30.04.2014, të pandehurit F.L., E.Sh., N.K. e Sh.T., në pajtim me nenin 364 
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par.1 pika 1.1 1e 1.3 të KPP i ka liruar nga akuza për veprat penale krim i organizuar nga neni 

274 par.3 lidhur me nenin 23 të KPK ( pika 1 e aktakuzës), F.L. e N.K., për veprën penale 

shpërdorimi i pozitës zyrtare  ose i autorizimit nga neni 339 par.3 e 1 lidhur me nenin 23 të KPK, 

E.Sh. e Sh.T., për veprën penale ndihmë në marrje të ryshfetit nga neni 343 par.1 lidhur me 

nenin 25 të KPK (pika 2 e aktakuzës), F.L., E.Sh. e N.K., për veprën penale marrje e ryshfetit 

nga neni 343 par.1 lidhur me nenin 23 të KPK (pika 3 e aktakuzës), F.Z., për veprën penale 

dhënia e ryshfetit nga neni 344 par.1 të KPK dhe keqpërdorim i autorizimeve në ekonomi nga 

neni 236 par.5 e 1 dhe 236 par.2 të KPK ( pika 4 e 5 e aktakuzës), F.L., edhe për veprën penale 

vepra tjera penale në formë të mos deklarimit të parave të pranuara në fushatë e parashikuar me 

Rregulloren e UNMIK-ut nr.2004/02 mbi pengimin e pastrimit të parave dhe veprave të 

ngjashme penale (pika 6 e aktakuzës). Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve 

buxhetore të gjykatës. Palët e dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike janë udhëzuar 

në kontest civil. 

  

        Duke vendosur në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.242/2018 e datës 30.05.2019, e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Prokurorisë 

Speciale të Kosovës dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur Prokurori i 

Shtetit, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, nga neni 19 par.1 

nën par.1.29, neni 105 par.3, neni 249 par.6, neni 361 par.1, neni 370 par.7 dhe neni 384 par.1 

nënpar.1.7 dhe 1.12 si dhe par.2 nënpar.2.1 të KPPK dhe shkeljes së ligjit penal nga neni 385 

par.1 nënpar.1.4 KPP, me propozim që të aprovohet kërkesa si e bazuar dhe konform nenit 438 

par.1 nënpar.1.3 dhe par.2 të KPPK, të konstatohet se aktgjykimet e kundërshtuara përmbajnë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal. 

 

        Përgjigje në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë ka dhënë mbrojtësi i të pandehurit F.L., 

av. T.R., nga P., me parashtresën e datës 24.09.2019, me propozim që Gjykata Supreme e 

Kosovës në pajtim me nenin 437 të KPPK, ta refuzoj si të pabazuar kërkesën për mbrojtjen e 

ligjshmërisë.  
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        Gjykata Supreme e Kosovës, në seancën e kolegjit pasi i shqyrtoi shkresat e lëndës, në 

kuptim të nenit 435 par.1 lidhur me nenin 436 par.1 të KPPK dhe pasi i vlerësoi pretendimet në 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, konstatoi se: 

 

        Kërkesa  për mbrojtje të ligjshmërisë është e  pabazuar. 

 

        Prokurori i Shtetit në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, thekson se kemi të bëjmë me 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 të KPP dhe aplikim 

të gabueshëm të ligjit penal nga neni 385 par.1 të KPP, me rastin e zbatimit të nenit 401 të 

KPP nga Gjykata e Apelit, ngase Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), 

ankesën e kishte mbështetur në prova të mjaftueshme me propozimin që Gjykata e Apelit ta 

anuloj vendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të kthej rastin në rigjykim. Theksohet se 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, gjykatës i ka bashkangjitur edhe provat 

materiale dhe emrat e dëshmitarëve-ekspertëve të cilët ka pasur për qëllim ti administroj-

përkatësisht ti dëgjoj në shqyrtimin gjyqësor, duke përfshirë këtu edhe provat e SMS-ve, dhe 

dëgjimin e dëshmitarit H.E. Më tej në kërkesën e Prokurorit pretendohet se përkundër se 

gjykata e shkallës së dytë e ka anuluar vendimin me të cilin SMS janë shpallur prova të 

papranueshme si dhe ka urdhëruar që këto të shqyrtohen në shqyrtimin gjyqësor, gjykata e 

shkallës së parë pasi që ka vepruar sipas udhëzimeve të aktvendimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, SMS-të i ka administruar si prova dhe për vërtetimin e tyre ka dëgjuar edhe 

dëshmitarë, mirëpo pas administrimit të tyre, të njëjtat i ka shpallur të papranueshme në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor, kështu që gjykata nuk ka vepruar konform nenit 259 par.2 

lidhur me nenin 19 par.1 nënpar.1.29 të KPPK, sepse shpallja e provave të papranueshme 

është dashur të bëhet në shqyrtimin e dytë të aktakuzës e jo në shqyrtimin kryesor pas 

administrimit të tyre si prova. Pretendohet në kërkesë se gjykata është e detyruar që 

aktgjykimin e saj ta bazojë në faktet dhe provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, mirëpo 

e njëjta nuk ka vepruar në këtë mënyrë edhe me provat e SMS-së, provat e njëjta të 

proceduara në shqyrtimin gjyqësor, i ka shpallur të papranueshme. 

 

        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, pretendimet e Prokurorit të paraqitura në kërkesën 

për mbrojtjen e ligjshmërisë lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 të KPPK, janë të pabazuara, meqenëse në kërkesë nuk janë paraqitur në mënyrë të qartë 

dhe të plotë se cilat nga shkeljet e nenit 384 të KPPK i ka bërë gjykata e shkallës së parë apo 

Gjykata e Apelit të Kosovës. Në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë në f.2 të kërkesës 

pretendohet se është bërë shkelja esenciale e dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

të KPPK, por nuk janë specifikuar se cilat nga shkeljet e parashikuara në këtë dispozitë i kanë 
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shkelur gjykata e shkallë së parë dhe shkallës së dytë. Nga leximi i kërkesës në faqen 3 të 

kërkesës rezulton se kërkesa i referohet vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike me 

konstatimin se “ nga se PSRK ankesën e kishte mbështetur në prova të mjaftueshme” dhe se 

PSRK, gjykatës i ka bashkangjitur edhe provat materiale dhe emrat e dëshmitarëve-ekspertëve të 

cilët ka pasur për qëllim që ti administroj përkatësisht ti dëgjojë në shqyrtimin gjyqësor duke 

përfshirë këtu edhe provat e SMS-ve dhe dëgjimin e dëshmitarit H.E. “ faqe 4,5 dhe në vazhdim 

faqe 6,7,8,9 dhe 10 të kërkesës ku kërkesa kryesisht i referohet vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike. 

 

        Lidhur me provën- kopjet e printuara të SMS-ve të konfiskuara gjatë bastisjes në shtëpinë e 

F.L., të cilat janë shpallur prova të papranueshme, në kërkesën e Prokurorit të Shtetit pretendohet 

se shpallja e provave të papranueshme është dashur të bëhet në shqyrtimin e dytë të aktakuzës e 

jo në shqyrtimin gjyqësor pas administrimit të tyre si prova. Lidhur me këtë pretendim të 

Prokurorisë, vlen të theksohet se edhe të gjitha provat tjera të mbledhura gjatë bastisjes së 

shtëpisë së të pandehurit F.L., me datën 28.04.2010 e edhe kjo provë fillimisht janë shpallur 

prova të papranueshme nga kryetari i trupit gjykues në fazën e kundërshtimit të akuzës dhe 

provave. Mirëpo, Gjykata e Apelit me aktvendimin PN.nr.577/2013 datës 10.12.2013 e ka 

aprovuar ankesën e Prokurorit në këtë drejtim dhe të gjitha provat e mbledhura gjatë bastisjes së 

shtëpisë i ka konsideruar si të pranueshme. Përkitazi me provueshmërinë e kopjeve fizike të tekst 

mesazheve të konfiskuara gjatë bastisjes së shtëpisë së F.L., Gjykata e Apelit është pajtuar me 

kryetarin e trupit gjykues se kopjet në letër të mesazheve të SMS nuk përbëjnë prova të marra 

përmes urdhrit ligjor me përgjime dhe nuk duhet të trajtohen si të tilla, por janë konsideruar se 

janë thjeshtë prova të thjeshta të dokumentuara. Kolegji është pajtuar se burimi i provave dhe 

origjinaliteti i mesazheve-sms-ve do të ketë nevojë të shtjellohet me kujdes dhe të vlerësohet 

gjatë shqyrtimit gjyqësor.  

  

       Siç rezulton nga shkresat e çështjes në këtë çështje penale dy hetues policor të EULEX-it pas 

gjetjes të këtyre kopjeve fizike të sms-ve në shtëpinë e F.L. kanë shprehur pikëpamjet e tyre se 

SMS-të e ato janë kopje të printuara origjinale nga regjistri i thirrjeve ndërmjet Endrit Shalës e 

F.Z., kurse versioni elektronik i gjetur në një kartë memorie është version i pastruar i regjistrimit 

dhe kjo ka bërë që hetuesit të dalin me teorinë se mesazhet e L., mungonin nga versioni 

elektronik që janë shlyer nga sistemi i valës dhe për të vërtetuar nëse mesazhet janë shlyer nga 

sistemi dhe nëse kanë qenë, kur janë shlyer dhe kush ka mundur ti shlyejë, kanë propozuar hapa 
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tjerë hetues dhe këto hetime duhej të bëheshin me qëllim që ti jepnin versionit fizik, një bazë më 

të fortë provuese, për të cilat hetime sipas shkresave të lëndës del se nuk janë ndërmarrë. 

      

      Për faktin se Gjykata e Apelit kopjet fizike të sms-ve të gjetura në shtëpinë e F.L., i ka 

vlerësuar si të pranueshme gjykata e shkallës së parë ia ka mundësuar Prokurorit që të marrë në 

pyetje dëshmitarët e vet në këtë drejtim e përveç kësaj ka dëgjuar dëshmitarin e fundit të 

Prokurorisë detektiven M.T., e cila me dëshminë e saj të drejtpërdrejt ka theksuar se përkitazi me 

kopjet fizike të sms-ve të gjetura në shtëpinë e L., duheshin hetime tjera e cila po ashtu ka 

shprehë pakënaqësi për mënyrën se si i ka zhvilluar hetimet Prokurori, por gjykata ka refuzuar 

propozimin e Prokurorit për dëgjimin e ish hetuesit të EULEX-it H.E., me arsye se dëshmia e tij 

nuk mund të sigurohej në një të ardhme të afërt dhe rëndësia e saj ishte e paqartë në pajtim me 

nenin 258 (2.1), (2.2), dhe 92.3) të KPP. Pas dëgjimit të kësaj dëshmitareje trupi gjykues i 

gjykatës së shkallës së parë me vendim verbal të datës 16.11.2017 kopjet fizike të sms-ve të 

konfiskuara gjatë bastisjes në shtëpinë e F.L. i ka shpall të papranueshme ngase janë thelbësisht 

të pa mbështetshme sipas nenit  259 par.2 në lidhje me nenin 19.1 (1.29) të KPP. 

 

        Sa i përket kësaj prove, kjo gjykatë vlerëson  se drejtë ka vepruar gjykata e shkallës së parë 

kur gjatë shqyrtimit gjyqësor ato i ka shpall si prova të papranueshme konform dispozitës së 

nenit 259 par.2 në lidhje me nenin 19.1 (1.29) të KPP, dhe e ka refuzuar propozimin e Prokurorit 

për dëgjimin e ish hetuesit të EULEX-it H.E., sepse ai ma nuk ka qenë në mision dhe është marrë 

në pyetje pasardhësja e tij M.T. Në fakt dëshmitarja T., njëra nga ish hetueset e EULEX-it, me 

dëshminë e saj nuk e ka forcuar fuqinë provuese të kopjeve fizike por përkundrazi, ajo ka 

dëshmuar për të gjeturat e ekipit hetues gjatë hetimeve në këtë drejtim dhe sugjerimin e këtij 

ekipi për hetime të mëtejme për të fuqizuar vlerën provuese të tyre, e të cilat hetime është e qartë 

se Prokurori nuk i ka lejuar, prandaj dëgjimi edhe i ish hetuesit H.E., në ketë drejtim do të ishte i 

panevojshëm ashtu siç me të drejt ka konkluduar gjykata e shkallës së parë. Andaj, pretendimi 

lidhur me këtë çështje nuk ishte i bazuar. 

 

        Sipas nenit 97 par.4 të KPPK, gjykata në çdo kohë para se aktgjykimi të merre formën e 

prerë, sipas detyrës zyrtare mund të shqyrtoj pranueshmërinë e materialeve provuese. Në këtë 

rast nuk është relevante nëse shqyrtimi i pranueshmërisë bëhet në fazën e shqyrtimit të aktakuzës 

apo gjatë shqyrtimit gjyqësor në shkallë të parë, apo edhe me rastin e shqyrtimit të ankesës në 

gjykatën e shkallës ë dytë, por gjithmonë para se aktgjykimi të merre formë të prerë. Në rastin 
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konkret shqyrtimi i pranueshmërisë së sms-ve si provë është bërë gjatë shqyrtimit gjyqësor në 

shkallë të parë dhe ky vlerësim i gjykatës së shkallës së parë mbi pranueshmërinë është pranuar 

edhe nga Gjykata e Apelit, me të cilin vlerësim të gjykatave pajtohet edhe kjo Gjykatë. 

 

        Duhet të theksohet se, sipas pretendimeve në kërkesë, gjykata nuk ka pas mundësi ligjore që 

një provë te administrojë në shqyrtimin gjyqësor e pastaj atë provë të shpall provë të 

papranueshme. Ky pretendim argumentohet me dispozitën e neni 249 par.4.të KPPK sipas së 

cilës provat e papranueshme ndahen nga shkresat e lëndës dhe mbyllen dhe provat e këtilla 

mbahen nga gjykata të ndara nga shkresat dhe provat tjera dhe nuk mund të shqyrtohen apo të 

shfrytëzohen në procedurë penale, përveç në rastin e ankesës kundër aktvendimit mbi 

provueshmërinë. 

 

        Gjykata Supreme e vlerësojë këtë pretendim dhe nuk e aprovojë nga shkaqet në vijim. Në 

provën në fjalë nuk është bazuar aktgjykimi i cili është marrë pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor ashtu që në këtë pikëpamje nuk ka shkelje të ligjit. Në anën tjetër, siç citohet edhe në 

kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë, gjykata e shkallës së parë këtë provë paraprakisht e ka 

shpall provë të papranueshme (para shqyrtimit gjyqësor), ashtu që ka ndërmarrë një veprim që e 

njëjta të mos të administrohet në shqyrtimin gjyqësor. Mirëpo, Gjykata e Apelit, duke vendosur 

sipas ankesës të ushtruar kundër këtij aktvendimi ka marrë aktvendimin  PN.nr.577/2013 të datës 

10.12.2013, në të cilin decidivisht ka thënë se burimi dhe origjinaliteti i sms-ave do të ketë 

nevojë të shtjellohet në shqyrtimin gjyqësor. Në këtë situatë, e duke respektuar vendimin e 

Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë provën së pari e ka administruar e pastaj ka 

vendosur se është provë e papranueshme. Me këtë rast, është bazuar në dispozitën e nenit 259 

par.2 të KPPK, sipas së cilës cilado provë që është thelbësisht e pambështetshme, siç 

përkufizohet me nenin 19 par.1 pika 1.29 të këtij Kodi është provë e papranueshme, ndërsa sipas 

nenit  19 par.1 pika 1.29 të KPPK prova apo informata është thelbësidht e pambështetshme nëse 

origjina e provës apo informatës është e panjohur, bazohet në thashetheme apo në dukje të parë 

prova apo informata është e pamundshme ose e pabesueshme. Andaj, në këtë rast bëhet fjalë për 

situatë të veçantë, sepse gjykata e shkallës së parë nuk ka pas mundësi tjetër që të shqyrtojë se 

prova a është thelbësisht e pambështetshme, nëse atë provë nuk e nxjerrë në shqyrtimin gjyqësor, 

në mënyrë që të shqyrtojë edhe pambështetshmërinë e saj eventuale, e pastaj të vendos se a është 

apo nuk është provë e pranueshme. 



7 
 

        Nga shkresat e lëndës del se transkripti i përgjimit të bisedave telefonike i urdhëruar nga 

gjykata nuk përputhet, as për nga forma e as për nga përmbajtja me të ashtuquajturat transkripte 

të SMS-ve të cilat gjykata i ka shpallur të papranueshme. 

   

        Gjykata e shkallës së parë transkriptin e të ashtuquajturave mesazhe telefonike lidhur me 

komunikimet telefonike në mes të E.Sh. dhe F.Z., në pajtim me nenin 259 par.2 të KPPK i ka 

shpallur prova të papranueshme sepse këto transkripte janë të shkruara në një letër të bardh të 

formatit A4, nuk kanë as vulë të PTK vala, as nënshkrim të personit zyrtar të PTK vala i cili ka 

bërë transkriptimin e tyre dhe as logo të PTK vala, prandaj trupi gjykues, gjatë shqyrtimit 

gjyqësor në shkallë të parë i ka shpallur prova të papranueshme, dhe kjo është bërë   në pajtim 

me ligjin. Transkriptet e sms-ve të cilat gjykata i ka shpallur prova të papranueshme nuk janë 

siguruar me urdhër të gjykatës dhe nuk përputhen as nga forma e as nga përmbajtja me 

transkriptet origjinale të bisedave të përgjuara telefonike. Nga krahasimi i këtyre të 

ashtuquajturave mesazhe telefonike me transkriptin origjinal të siguruar nga PTK, Vala me 

urdhër të gjykatës del se këto mesazhe me asgjë nuk përputheshin për nga përmbajtja dhe forma 

e tyre me transkriptin origjinal të PTK Vala. Ky fakt lidhur me këtë provë mjaftueshëm është 

vërtetuar edhe me dëshminë e dëshmitares M.T., në dëshminë e saj të dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor (procesverbali i seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 03 nëntor 2017, faqe 22. 

 

        Pretendimi tjetër në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë është se Prokuroria ka paraqitur 

një përshkrim të gjerë faktik lidhur me tenderin 08-006-511 që është pjesë e bazës për akuzat për 

krim të organizuar dhe shpërdorim të pozitës zyrtare apo autorizimit ndaj të pandehurve F.L. dhe 

Sh.T., ku theksohet se është dashur të vlerësohen drejt nga ana e gjykatës, veprimet që i 

pandehuri Sh.T., i kishte ndërmarr duke negociuar në mënyrë të jashtëligjshme me kompani të 

caktuara gjatë dhe pas procesit të tenderimit lidhur me këtë tender. Provat që mbështesin akuzat, 

në lidhje me tenderin janë shqyrtuar gjerësisht gjatë shqyrtimit gjyqësor, veçanërisht me 

dëgjimin e dëshmitarëve A.A., B.D., M.D. etj., edhe provat materiale por përkundër të gjitha 

këtyre provave aktgjykimi i shkallës së parë nuk trajton asnjë provë në lidhje me këtë tender. 

Gjykata në aktgjykimin e saj nuk ka cekur asnjë fakt të vetëm, lidhur me rrethanat rreth këtij 

tenderi, nuk ka vlerësuar besueshmërinë e dëshmitarëve të dëgjuar dhe nga këto arsye, 

aktgjykimi i shkallës së parë, përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga 

neni 384 par.1.7 dhe par. 1.12 të KPPK.  
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        Lidhur me këtë pretendim Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se aktgjykimi i shkallës së 

parë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.1.7 dhe 1.12 të KPPK, ngase gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit i ka 

paraqitur të gjitha arsyet për faktet vendimtare, andaj pretendimet për këtë rezultojnë të jenë të 

pabazuara. 

 

        Sipas vlerësimit të kësaj gjykate dispozitivi i akuzës përkitazi me këtë vepër penale nuk 

përmban asnjë veprim inkriminues për të pandehurit sa i përket tenderit 08-006-511 mirëmbajtja 

verore për rrugët rajonale të Kosovës -2008- siç del nga aktakuza e konsoliduar, ndërsa provat që 

pretendohet se argumentojnë veprimet inkriminuese të pandehurve përkitazi me manipulimet me 

këtë tender janë administruar në shqyrtimin gjyqësor e të cilat prova ndërlidhen edhe me tenderin 

asfaltimi i rrugës D.-G. ( në fakt për të njëjta veprime inkriminuese ngarkohen të pandehurit 

Sh.T. e F.L. për te dy tenderët). 

 

        Kjo, gjykatë vlerëson se pa bazë pretendohet në kërkesën e Prokurorit se gjykata ka 

dështuar të jep arsye sa i përket provave që i referohen tenderit të lartcekur dhe për rrjedhojë nuk 

e ka gjykuar plotësisht lëndën e akuzës. Kështu, duke pasur parasysh aktakuzën e konsoliduar 

dhe dispozitivin e saj, kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e 

kundërshtuar ka dhënë arsye për çdo pikë të akuzës i ka vlerësuar provat e administruara dhe ka 

dhënë arsye të qarta se përse nuk është provuar se të pandehurit i kanë kryer këto vepra penale 

për çka në këtë drejtim do të bëhet fjalë më shumë në vijim, kurse i konsideron të pabazuara 

pretendimet nga kërkesa në këtë drejtim. 

 

        Për më tepër Prokurori në kërkesë vetëm ju referohet provave të cituara në arsyetim të 

akuzës dhe të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor por nuk i referohet përshkrimit të 

veprimeve inkriminuese të pandehurve për të cilat ngarkohen sipas dispozitivit të akuzës 

përkitazi me këtë tender, e që është dashtë të jenë të përshkruara në dispozitiv të akuzës në 

kuadër të veprës penale për të cilën ngarkohen të pandehurit për këtë pikë të akuzës. Vlen të 

theksohet se aktakuza e konsoliduar në këtë çështje është mjaft e paqartë në elementet e 

detyrueshme të saj (përshkrimit të verimeve inkriminuese)-nuk janë përshkruar në mënyrë të 

qartë elementet e veprave penale sidomos ai subjektiv dhe qëllimi i kryerjes së tyre, cilat vepra 

penale janë në kuadër të krimit të organizuar, kurse edhe vet kërkesa e Prokurorit përkitazi me 
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shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës është e paqartë. Prokurori konform dispozitës së 

nenit 241 të KPP ka obligim që në dispozitivin e akuzës të paraqet në mënyrë të qartë veprimet 

inkriminuese të pandehurve( elementet e veprës penale) dhe rrethanat e nevojshme, kurse gjykata 

vetëm vlerëson ligjshmërinë dhe bazueshmërisë e akuzës. 

 

        Aktgjykimi i referohet vetëm personit të akuzuar dhe vetëm veprës penale që është objekt i 

akuzës së përfshirë në aktakuzën e paraqitur fillimisht, të ndryshuar ose të zgjeruar në shqyrtimin 

gjyqësor në pajtim me dispozitën e nenit 360 të KPPK, e bazuar në këtë dispozitë gjykata nuk ka 

mund të jep arsye për veprimet inkriminuese të cilat nuk i ka përshkruar Prokurori në akuzën e 

konsoliduar të cilat në fakt është dashtë të theksohen në dispozitivin e akuzës sa i përket 

manipulimeve të pretenduara për këtë tender.   

 

        Duke pasur parasysh faktin se kemi të bëjmë me një aktgjykim lirues (gjykata nuk jep 

vlerësime për pikat e akuzës të cilat nuk janë kundërshtuar në kërkesë) dhe nga përmbajtja e saj  

përkitazi me këtë bazë del se nuk kontestohen konkludimet e gjykatës përkitazi me pikën 2 të 

akuzës (shpërdorimi i pozitës zyrtare apo autorizimit) sa i përket pretendimeve për manipulime 

korruptuese për tenderin ../.../.. –ndërtimi i rrugës P..Zh.., kurse sa i përket tenderit ..-...-... 

mirëmbajtja verore e rrugëve Rajonale për vitin 2008- është bërë fjalë në kuadër të shkeljeve 

esenciale. Po ashtu, duhet pasur parasysh se me aktgjykimin e kundërshtuar është refuzuar akuza 

për shkak të parashkrimit absolut për dy vepra penale për veprën penale të dhënies së ryshfetit që 

i ngarkohet të pandehurit F.Z., dhe veprës penale parashikuar me nenin 5.1 lidhur me nenin 10.8 

të Rregullores së Unmikut-nr.2004/2 për pengimin e shpëlarjes së parave dhe veprave të 

ngjashme penale ( e pranimit të një kontributi politik me të madh se 1000 € nga një burim i 

vetëm në një ditë të vetme) e cila i ngarkohet të pandehurit F.L., mirëpo Prokurori siç del nga 

përmbajtja e kërkesës nuk e kundërshton aktgjykimin në këtë pjesë, prandaj aktgjykimi në këtë 

pjesë ngel i pashqyrtuar. 

 

        I tërë arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë shih faqe (34 par.120, faqe 45 

par.38, faqe 86 par.225, ), i referohet arsyeve se pse gjykata ka konkluduar se nuk është provuar 

se të pandehurit i kanë kryer veprat penale bazë të krimit të organizuar, shpërdorim i pozitës 

zyrtare ose i autorizimit, Gjykata Supreme vlerëson se në rastin konkret nuk mund të thuhet se 

është shkelur ligji penal, ngase të pandehurit janë liruar nga akuza për bazën ligjore të mos 
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provimit të kryerjes së veprave penale bazë të krimit të organizuar. Po ashtu, në arsyetimin e 

aktgjykimit të shkallës së parë janë dhënë arsye të mjaftueshme për secilën pikë të akuzës dhe 

janë dhënë arsye pse nuk janë vërtetuar elementet e veprave penale për të cilat të pandehurit 

akuzoheshin. 

 

        Sa i përket dispozitivit të akuzës së konsoliduar, pikës 2 të saj përkitazi me pretendimet për 

shpërdorim të detyrës përkitazi me tenderin ..-...-...- asfaltimi i rrugës D..G.., Prokurori pretendon 

se gjykatat dështuan ti shqyrtojnë si duhet, ti analizojnë dhe vlerësojnë në tërësinë e tyre, provat 

e paraqitura nga Prokuroria, përgjimet e paraqitura në ndërlidhje me provat e dhëna nga 

dëshmitarët e Prokurorisë, e dëshmojnë përtej dyshimit të arsyeshëm se sjellja dhe veprimet e të 

pandehurit F.L. kualifikohen si shpërdorim i pozitës zyrtare apo i autoritetit siç ngarkohet me 

aktakuzë. I pandehuri F.L., e shpërdoroi pozitën e tij si Ministër i MTPT–së me dashje për të 

siguruar përfitim material nga kompanitë e përmendura. Duke ju ndihmuar atyre kompanive me 

lëshimin e ofertave përmes rregullimit të dokumenteve të tyre dhe duke i shpallur fitues të 

tenderëve kompanitë specifike, duke shmangur rregullat e prokurimit, në mënyrë që nga 

kompanitë e tilla të marrin përfitim të kundërligjshëm material. Prokuroria paraqiti një sërë 

përgjimesh si prova për të mbështetur pretendimet e saja dhe të paraqes qartazi se ekzistonte një 

manipulim i dukshëm në procesin e prokurimit në lidhje me këtë tender, nga i pandehuri F.L., 

për tu siguruar që kompania Burimi do të shpallet fituese e këtij tenderi. Gjykata është dashur ta 

vlerësoj besueshmërinë e të gjitha provave, një nga një dhe në lidhmëri njëra me tjetrën, sepse 

sipas vlerësimit të prokurorisë të gjitha provat e paraqitura nga prokuroria sa i përket kësaj 

çështjeje, po të vlerësohen drejt, të gjitha tregojnë përgjegjësinë penale të pandehurve, tashmë të 

liruar. 

 

        Sa i përket dispozitivit të akuzës së konsoliduar pikës 2 të saj përkitazi me pretendimet për 

shpërdorim të detyrës përkitazi me tenderin ..-...-...- asfaltimi i rrugës D..G.., Prokurori pretendon 

se gjykatat dështuan ti shqyrtojnë si duhet, ti analizojnë dhe vlerësojnë në tërësinë e tyre, provat 

e paraqitura nga Prokuroria, përgjimet e paraqitura në ndërlidhje me provat e dhëna nga 

dëshmitarët e Prokurorisë, e dëshmojnë përtej dyshimit të arsyeshëm se sjellja dhe veprimet e të 

pandehurit F.L., kualifikohen si shpërdorim i pozitës zyrtare apo i autoritetit siç ngarkohet me 

aktakuzë.  
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        Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, pretendimet e Prokurorit në këtë drejtim janë të 

pabazuara,  gjykata e shkallës së parë në aktgjykimin e vet e të cilin aktgjykim e ka vërtetuar 

edhe gjykata e shkallës së dytë, ka dhënë arsye të mjaftuara lidhur me faktet vendimtare. Nga 

shkresat e lëndës dhe aktgjykimet e kundërshtuara rezulton se Prokurori nuk ka ofruar asnjë 

provë të vetme me të cilën do të vërtetoheshin veprimet inkriminuese të F.L., për këtë vepër e 

cila i vihej në barrë sipas akuzës. Lidhur me këtë pretendim nga shkresat e lëndës nuk rezulton se 

F.L., ishte i pranishëm në takim në restorantin “M..” ku pretendohet se i ka udhëzuar 

bashkëpunëtoret  e kompanisë “ B..” lidhur me shumën që duhej të ofronte kjo kompani për ta 

fituar tenderin. Lidhur me këtë nuk është ofruar asnjë provë se kush nga bashkëpunëtorët e kësaj 

kompanie ishte në këtë takim madje vet në dispozitiv Prokurori thekson “ me gjasë A.A.” kur 

është bërë ky takim, dhe me çfarë qëllimi F.L., e udhëzoj ketë kompani rreth shumës së ofertës 

për të përfituar për vete apo të tjerët. 

 

        Pastaj, transkriptet e mesazheve ndërmjet A.A. e Sh.T., nuk e argumentojnë faktin se Sh.T. 

ia ka mundësuar F.L., një komunikim privat me A.A., kur kishte filluar procedura e tenderit. Një 

bisedë mes A.A. e Sh.T., është bërë me 23 prill dhe tjetra me 1 qershor 2018 dhe nga ky 

komunikim nuk mund të konkludohet asgjë rreth përpjekjes së Sh.T., për ta takuar F.L., ndërsa 

një gjë e tillë nuk del as nga komunikimi mes A.A. e Z.A. dhe A.A. e B.D., ndërsa është e 

parëndësishme biseda e këtyre dëshmitarëve rreth procedurave të tenderit. Më tej  nuk ka asnjë 

provë që e dëshmon faktin se N.K. ishte në dijeni te marrëveshjes në mes F.L. dhe përfaqësuesve 

të kompanisë “ B..” dhe përkundër saj ka pranuar vazhdimin e procedurës së tenderit dhe nuk ka 

raportuar ndonjë keqpërdorim. Po ashtu, edhe nga raporti i ekspertëve të Prokurimit është 

konkluduar se nuk kishte asnjë dëshmi të manipulimit ose mos marrëveshje për rregullimin e 

çmimeve. Për këto arsye, gjykata e shkallës së parë drejtë ka konstatuar se prokurori nuk ka 

arritur që të dëshmojë përtej dyshimit të arsyeshëm se F.L. ka keqpërdorur pozitën autoritetin 

zyrtar të tij si ministër i MTPT-së në shpalljen e tenderit ..-...-... për asfaltimin e rrugës D..-G.., e 

po ashtu prokurori nuk ka mundur të vërtetoj përtej dyshimit të arsyeshëm se i pandehuri Sh.T., e 

kishte ndihmuar të pandehurin F.L., në keqpërdorimin e detyrës zyrtare si ministër i MTPT-së, 

duke mundësuar një komunikim privat me A.A., kur procedura për tenderin ..-...-... kishte filluar. 

 

        Në fakt gjykata e shkallës së parë në mënyrë të plotë e ka vërtetuar gjendjen e fakteve duke 

i administruar të gjitha provat e mundshme dhe duke i vlerësuar ato secilën veç e veç dhe të 
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gjitha së bashku duke dhënë arsye se cilave ua ka fal besimin e cilave jo dhe përse, por në 

mungesë të provave të bazuara, vetëm në bazë të supozimeve dhe një dyshimi të mundshëm nuk 

ka mund që të pandehurit ti shpall fajtor. Me të drejtë ka konkluduar se provat të cilat janë 

administruar nuk e kalojnë limitin e dyshimit të arsyeshëm se të pandehurit i kanë ndërmarrë 

veprimet inkriminuese për të cilat janë akuzuar.  Në pajtim me dispozitat e Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës nuk është detyrë e të pandehurit të vërtetojë pafajësinë e tij por është detyrë e 

prokurorit që ta vërtetojë akuzën me prova konkrete. Kështu, bazuar në këtë në rastin konkret 

mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë 

dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të pandehurit dhe të drejtave të tij sipas këtij kodi 

dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës (instituti “in dubio pro reo” neni 3 par.2 KPPK, 

që do të thotë se konkludimi i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm.  

 

        Duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e sipërpërmendura si dhe rrethanat dhe arsyet më 

të detajuara të cekura në aktgjykimet e kundërshtuara, Gjykata Supreme vlerëson se pretendimet 

e Prokurorit të Shtetit për shkelje të ligjit penal nuk janë të bazuara, prandaj e refuzoj kërkesën 

për mbrojtjen e ligjshmërisë. Në fakt Prokurori i Shtetit në kërkesë nuk ka ofruar të dhëna tjera 

më bindëse që do të qonin në një konkludim tjetër. 

 

        Gjykata Supreme pranon në tërësi qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe asaj 

të shkallës së dytë, të shprehur në aktgjykimet e tyre, përkitazi me lirimin e të pandehurve për 

veprat për të cilat kanë qenë të akuzuar, duke gjetur se në veprimet e tyre nuk manifestohen 

elementet objektive dhe subjektive të veprave penale për të cilat akuzoheshin me aktakuzë.  

Gjykata  aktgjykimin nuk mund t`a mbështetë në supozime por në prova të vërteta në shqyrtimin 

gjyqësor siç ka vepruar gjykata e shkallës së parë e që është  vërtetuar edhe nga ana e gjykatës së 

shkallës së dytë të cilin si të drejtë dhe ligjore e vlerëson edhe kjo Gjykatë.  

     

    Nga të gjitha këto që u thanë më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform 

dispozitës së nenit 437 të KPPK. 

    

                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

                 Më 10.01.2020, Pml.nr.287/2019 

           Procesmbajtës,                                           Kryetare e kolegjit, 

             Bujar Balaj                         Nesrin Lushta 


