
1 
 

             PML.nr.380/2019 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

kryetare, Valdete Daka dhe Rasim Rasimi, anëtarë, me bashkëpunëtorin profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve E.A dhe B.G, nga L, 

për shkak të veprës penale mashtrim në subvencione në bashkëkryerje nga neni 336 

par.3 lidhur me nenin 31 të KPK, dhe E.A, për shkak të veprës penale ushtrim i ndikimit 

nga neni 431 par.1 të KPK, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë 

të mbrojtëses se të dënuarit E.A, ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë PKR.nr.740/2016 datë 20.04.2018, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës PAKR.nr.328/2018 datë 28.03.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 

30.01.2020, mori këtë: 

 

 

    A K  T  GJ Y  K  I  M 

 

        Refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e mbrojtëses së të 

dënuarit E.A, ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

PKR.nr.740/2016 datë 20.04.2018, dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

PAKR.nr.328/2018 datë 28.03.2019. 

 

 

    A  r  s  y e  t  i  m   

 

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë PKR.nr.740/2016 datë 

20.04.2018, E.A dhe B.G, janë shpallur fajtor për veprën penale mashtrim në 

subvencione në bashkëkryerje nga neni 336 par.3 lidhur me nenin 31 të KPK, dhe secili 

veç e veç janë gjykuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite të cilin 

dënim nuk do ta vuajnë në çoftë se të njëjtit në afat prej 3 (tre) vite nuk kryen vepër të re 

penale. Të dënuarit janë obliguar që në mënyrë solidare t’ia kompensojnë Ministrisë së 

Punës dhe Mirëqenies Sociale në emër të dëmit të shkaktuar shumën prej 22.900 €, 

kurse Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës për Komunitete, shumën prej 

2.749 €, e të gjitha këto në afat prej 6 muajsh të ndara në tri këste. Nëse të dënuarit 

këto mjete financiare nuk i kompensojnë brenda afatit të caktuar, dënimi me kusht do të 
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revokohet. Të dënuarit po ashtu janë obliguar që secili veç e veç t’i paguajnë 

shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë së gjykatës, kurse në emër të paushallit 

gjyqësor secili shumën prej nga 50 €, e në afat prej 15 ditësh pasi që aktgjykimi të 

merre  formën e prerë. Me të njëjtin aktgjykim i dënuari E.A, është liruar nga akuza për 

shkak të veprës penale ushtrimi i ndikimit nga neni 431 par.1 të KPK, ndërsa 

shpenzimet e procedurës penale i janë vënë në barrë mjeteve buxhetore të gjykatës.  

        Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit e Kosovës, me aktgjykimin 

PAKR.nr.328/2018 e datës 28.03.2019, ka aprovuar ankesën e Prokurorisë Speciale të 

Kosovës, ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë sa i përket vendimit për dënimin 

dhe detyrimisht përkitazi me cilësimin juridik të veprës penale ashtu që ka gjetur se në 

veprimet e të dënuarve E.A. e B.G. të përshkruara në dispozitivin nën I. të aktgjykimit, 

formohen elementet e veprës penale mashtrimi në subvencione nga neni 336 par.3 

lidhur me par.2 dhe 1 dhe nenit 31 të KPK, dhe për këtë vepër penale të dënuarin E.A. 

e ka gjykuar me dënim me burgim 1 (një) vit e 3 (tre) muaj kurse të dënuarin B.G, me 1 

(një) vit burgim. Sa i përket kërkesës pasuroro juridike i ka obliguar të dënuarit që t’ia 

kompensojnë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në emër të dëmit të 

shkaktuar shumën prej 22.900 €, kurse Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës 

për Komunitete, shumën prej 2.749 €, e në afat prej 6(gjashtë) muajve pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

        Aktgjykimi sa i përket pjesës liruese për të dënuarin E.A, është anuluar dhe çështja 

i është kthyer gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

        Kundër këtyre aktgjykimeve kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ka ushtruar 

mbrojtësja e të dënuarit E.A, avokatja M.S-E, nga P, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 pika 1.12 të KPPK, dhe shkeljes 

së ligjit penal me propozim që kërkesa të aprovohet dhe çështja të kthehet në rigjykim 

dhe rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. Po ashtu është kërkuar që ekzekutimi i 

vendimit gjyqësor i formës së prerë të ndërpritet.   

        Prokurori i Shtetit të Kosovës, me parashtresën KMLP.II.nr.263/2019 e datës 

27.12.2019, ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar kërkesa për mbrojtjen e 

ligjshmërisë e ushtruar nga mbrojtësja e të dënuarit E.A.  

        Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi shkresat e çështjes konform dispozitës së 

nenit 435 par.1 lidhur me 436 par.1 të KPPK, dhe pasi vlerësoi pretendimet nga kërkesa 

për mbrojtjen e ligjshmërisë konstatoi se: 

        Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e pabazuar. 

        Në kërkesë mbrojtësja e të dënuarit E.A, avokatja M.S-E, pretendon se aktgjykimet 

janë të përfshira me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 

par.1 pika 1.12 të KPPK, të cilat konsistojnë në faktet se aktgjykimet janë të 

pakuptueshme, kundërthënëse në brendinë e tyre dhe me arsyet e dhëna në aktgjykim 

dhe se në arsyetim nuk janë paraqitur arsyet në lidhje me faktet vendimtare mbi bazën 
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e të cilave është marrë vendimi meritor. Aktgjykimet janë mbështet në prova të cilat nuk 

janë ndërlidhur qartë me cilësimin e drejtë dhe të ligjshëm të veprës penale nga se i 

dënuari E.A, nuk ka kërkuar, nuk ka nënshkruar apo shfrytëzuar mjetet monetare të cilat 

i ka kërkuar dhe përfituar OJQ “Z..” me destinimin e definuar në kërkesën e dorëzuar në 

ministrinë përkatëse, pra roli i tij në rastin konkret ka qenë vetëm avokimi në emër të 

komunitetit të cilin e ka përfaqësuar e që nuk bije ndesh me asnjë dispozitë të KPK-së. 

        Sa i përket shkeljes së ligjit penal mbrojtësja konsideron se të dy gjykatat kanë 

shkel ligjin penal në dëm të të dënuarit sa i përket faktit se koha e kryerjes së veprës 

penale është element qenësor i figurës së veprës penale sepse nga kjo varet se cili ligj 

do të aplikohet dhe cili ligj është më i favorshëm për të dënuarit. Sipas aktakuzës dhe 

aktgjykimeve të kundërshtuara periudha e cila konsiderohet si koha e kryerjes së 

veprës është dhjetor të vitit 2012 deri në korrik të vitit 2013, dhe asnjëherë nga dy 

aktgjykimet nuk ka referencë se cili ligj është dashur të zbatohet në rastin konkret, 

meqenëse deri më 31.12.2012 ka qenë në fuqi Kodi i Përkohshëm Penal i Kosovës dhe 

vepra penale mashtrim me subvencione ka qenë e sanksionuar sipas këtij kodi me 

nenin 262 të KPK, ku për këtë vepër ka qenë i paraparë dënimi me gjobë ose dënimi 

me burgim deri në 5 vite.  

        Gjykata Supreme duke vlerësuar pretendimet nga kërkesa si dhe duke u bazuar 

në shkresat e çështjes gjen se dispozitivet e aktgjykimeve janë të qartë, nuk kanë 

kundërthënie as me vetveten as me arsyetimin e tyre. Në arsyetimin e aktgjykimit të 

shkallës së parë dhe asaj të shkallës së dytë janë të paraqitura të gjitha arsyet të 

duhura faktike dhe juridike mbi bazën e të cilave është marrë vendimi meritor e të cilat i 

aprovon edhe kjo gjykatë. Në arsyetim janë dhënë arsye të mjaftueshme ligjore lidhur 

me të gjitha provat e administruara në shqyrtimet gjyqësore duke vënë në dukje se cilat 

fakte dhe për çfarë arsyesh i merr  të provuara ose si të paprovuara dhe duke bërë 

vlerësimin e provave kontradiktore e konform dispozitës së nenit 370 par.7 të KPPK-së. 

        Nga shkresat e çështjes vërtetohet se i dënuari E.A dhe B.G, janë shpallur fajtor 

për veprën penale mashtrimi në subvencione në bashkëkryerje nga neni 336 par.3 

lidhur me nenin 2 dhe nenin 31 të KPK, dhe se të njëjtit nga muaji dhjetor i vitit 2012 e 

deri në korrik 2013, pasi që më parë kanë qenë në raporte miqësore, njëkohësisht i 

dënuari E.A. ishte Deputet i Kuvendit të Kosovës dhe Kryetar i Partisë së Ashkalinjëve, 

kanë vendosur që të themelojnë OJQ “Z. A. për I.”. Themeluesi i kësaj OJQ-je të 

regjistruar në Ministrinë e Administratës Publike të Kosovës me datën 08.11.2012, kanë 

qenë B.G, B.K e K.K dhe qëllimi i saj ishte ofrim i shërbimeve për Komunitetin 

Ashkalinjë, Rom e Egjiptian të të rinjve në fushën e arsimit dhe të drejtave të njeriut. 

Sipas statutit të kësaj OJQ-je organet vendimmarrëse ishin Kuvendi, Bordi dhe Drejtori, 

e që në këtë rast drejtor ishte i dënuari B.G. Si OJQ e tillë, ishin përfitues të tri 

projekteve në shumë prej 9.000 €, 4.000 €, dhe 9.900 €, në total 22.900 €. Këto 

projekte ishin financuar nga MPMS, ndërsa pagesat janë bërë në bankën BKT, në të 

cilën kjo OJQ e kishte llogarinë, ndërkaq nga Zyra e Kryeministrit në emër të festimit të 

ditës së flamurit të komunitetit ashkalinjë, ishte pranuar shuma prej 2.749 €. Në 
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momentin që Zyra e Kryeministrit kishte kërkuar një raport rreth shpenzimeve të 

subvencioneve të pranuara kishin filluar hetimet për keqpërdorimin e këtyre fondeve. 

Nga shkresat e çështjes vërtetohet se i dënuari E.A dhe B.G, me dëshmitarët B.K dhe 

K.K., kishin biseduar për hapjen e kësaj OJQ-je dhe se OJQ-ja ishte fiktive, meqenëse 

asnjëherë nuk kishte funksionuar konform statutit të saj për më tepër nuk kishte seli, 

nuk kishte punëtor të cilët punonin, edhe pse dëshmitarja A.R dhe vajza e të dënuarit, 

A.A, janë paguar si punëtore të kësaj OJQ. Po ashtu i dënuari B.G, në cilësinë e 

drejtorit ka tërhequr shuma të konsiderueshme nga xhirollogaria e OJQ-së, dhe për këtë 

vazhdimisht e ka informuar të dënuarin E.A, ndërsa së bashku kanë shpenzuar po 

ashtu shuma të parave, kohë pas kohe për nevoja personale dhe për konsum të 

drekave, si dhe kanë transferuar shuma të parave tek vajza e E. dhe tek dëshmitarët 

A.R, G.K dhe M.M.  

        Se i dënuari E.A, ishte në dijeni për të gjitha këto, flet fakti se i njëjti kishte 

komunikuar me telefon dhe personalisht gjatë gjithë periudhës prej muajit dhjetor 2012 

deri në korrik të 2013, me të dënuarin B.G, çka vërtetohet nga transkriptet e “sms-ve” 

dhe nga vet deklarata e dëshmitares A.R. si dhe me shikimin në listën e transaksioneve 

bankare nga llogaria e OJQ-së. Për më tepër, edhe vajza e të  dënuarit E.A, kishte 

pranuar shumën prej 800 € në emër të pagës, edhe pse asnjëherë nuk kishte qenë e 

punësuar në OJQ, pra i njëjti është pajtuar plotësisht me veprimet e të dënuarit B.G, 

dhe me të i ka planifikuar shpenzimet e mjeteve të përfituara në emër të projekteve të 

ndryshme. 

        Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë, në këtë gjendje faktike 

drejtë të vërtetuar, drejtë kanë konkluduar se në veprimet e të dënuarit E.A, formohen 

elementët e veprës penale mashtrimi në subvencione nga neni 336 par.3 lidhur me 

par.2 dhe 1 dhe nenit 31 të KPK, ngase për të kryer këtë vepër penale mjafton që 

subvencionet e përfituara me paraqitjen e rreme të fakteve lidhur me selinë, punëtorët 

dhe programin e OJQ-së, të përdoren për qëllime për të cilat nuk  janë dhënë. Pra nuk 

është i bazuar pretendimi se është shkelur ligji penal në dëm të dënuarit kur është 

shpallur fajtor për veprën penale mashtrimi në subvencione nga neni 336 par.3 lidhur 

me par.2 dhe 1 dhe nenit 31 të KPK. Po ashtu, kjo gjykatë gjen se drejt është aplikuar 

Kodi Penal i Kosovës i cili ka hy në fuqi me 01.01.2013, sepse vepra penale është kryer 

nga muaji dhjetor i vitit 2012 deri në korrik të vitit  2013. Tek veprat penale të cilat 

kryhen në vazhdim, si kohë e kryerjes së veprës penale konsiderohet veprimi i fundit i 

inkriminuar, e konform nenit 9 të KPK, kjo edhe merret si bazë për përcaktimin se cili ligj 

do të zbatohet. Në rastin konkret meqenëse veprimi i fundit është kryer në korrik të vitit  

2013, me të drejtë është zbatuar Kodi Penal i Kosovës i cili ka hy në fuqi me 

01.01.2013. 

        Nga të gjitha këto që u tha më lart, e meqenëse aktgjykimet nuk janë të përfshira 

me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dha ndaj të dënuarit nuk 

është shkelur ligji penal në dëm të tij, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke 

u bazuar në nenin 437 të KPPK. 
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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 
PML.nr.380/2019, më datë 30.01.2020 

 
 
Procesmbajtës,                    Kryetare e kolegjit, 
   Bujar Balaj                         Nesrin Lushta 


