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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

APS.nr.16/2021 

 

GJYKATA E APELIT NE PRISHTINE – DEPARTAMENTI SPECIAL, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët: Xhevdet Abazi- kryetar i kolegjit, Bashkim Hyseni dhe Tomislav Petroviç, 

me bashkëpunëtorin profesional Bajram Rexhahmetaj, në çështjen penale kundër të akuzuarve 

A.G., I.G. dhe S.G. për shkak të veprës penale Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe 

banorëve të Republikës se Kosovës nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1, e lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, A.G. dhe I.G. për shkak të veprës penale Shkelja e statusit të barabartë të 

Shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 

e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Speciale, 

PPS.nr.45/2016 e datës.12.03.2020 të ushtruar kundër aktgjykimit te Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.90/18 te datës 01.03.2020, më datë 

09.09.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

Me aprovimin e pjesshëm të ankesës së Prokurorisë Speciale, dhe sipas detyrës zyrtare 

ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtine, Departamenti për Krime të 

Rënda  i evidentuar si PKR.nr.90/18 i datës 02.03.2020, për pikën II dhe III ashtu që kjo 

Gjykatë  gjenë se: 

 

I 

 

I akuzuari: I.G., për veprat penale të përshkruara si më poshtë: 

 

ËSHTE FAJTOR 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Sepse:  

 I/1. I akuzuari I.G. si Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme në 

bashkëpunim me të akuzuarin A.G. si deputet dhe kryetar i grupit parlamentar i Partisë 

Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës si dhe  akuzuari S.G. si person 

zyrtar Këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke keqpërdorur pozitën dhe autoritetin 

zyrtar ka krijuar privilegje dhe përparësi mbi bazën e përkatësisë politike për punësimin e personit 

A.D., ashtu që në periudhën 05.12.2011 – 19.12.2011 në Prishtinë, ne kundërshtim me dispozitën 

e nenit 18 par.1 të Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr. 03/L-149 dhe dispozitës 

së nenit 4 par.1 të Rregullore Nr. 06/2010 për Procedurat e Emërimit në Pozita të Larta Drejtuese 

në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës  përmes bisedave telefonike kanë bashkëpunuar për 

punësimin e A.D.t në pozitën Koordinator të Qendrës së regjistrimit Civil në Komunën e Klinës, i 

cili punësim është realizuar duke mohuar dhe kufizuar në atë mënyrë të drejtat e personave të tjerë 

që kanë konkurruar për atë pozitë, sipas konkursit të datës 07.11.2012. 

 

 Me këtë ka kryer veprën penale shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe 

banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-së.  

 

 

1.2. I akuzuari I.G. si Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme e njëherit edhe 

kryetar i komisionit për vlerësimin e kritereve për përzgjedhjen e kandidateve në konkursin për 

pozitën e kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë për Regjistrim Civil –Ministria e Punëve të 

Brendshme, në bashkëpunim me të akuzuarit A.G. si deputet dhe kryetar i grupit Parlamentar i 

Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës, duke e keqpërdorur 

pozitën dhe autoritetin zyrtar, ka krijuar privilegje dhe përparësi mbi bazën e përkatësisë politike, 

për punësimin e personit B.C., ashtu që me datë 14.12.2011 në kundërshtim me dispozitën e nenit 

18 par.1 të Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës se Kosovës nr. 03/L-149 dhe dispozitës së 

nenit 4 par.1 të Rregullores Nr. 06/2010 për Procedurat e Emërimit në Pozita të Larta Drejtuese në 

Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, përmes bisedave telefonike kanë bashkëpunuar për 

caktimin e B.C.t në pozitën e Kryeshefit të Agjencisë së Regjistrimit Civil – Ministria e Punëve të 
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Brendshme, i cili punësim është realizuar duke mohuar dhe kufizuar në atë mënyrë të drejtat e 

personave të tjerë që kane konkuruar për atë pozite sipas konkursit te datës 15.11.2011. 

 

 - Me këtë ka kryer veprën penale Shkelja e statusit të barabartë të Shtetasve dhe 

banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-së. 

 - Andaj gjykata në mbështetje të nenit, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 22, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 62, 

65, 73, 74, 80, 193 te KPRK-së, si dhe nenit, 365, 395,450 të KPP-së, e: 

 

 GJYKON 

 

Të akuzuarin I.G. për veprën penale si në pikën 1 të dispozitivit, me dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 10 (dhjete) muaj, ndërsa për veprën penale në piken 2 të dispozitivit dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 8(tetë) muaj. 

 

Në  bazë të nenit 80 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i caktohet dënimi unik me burgim 

në kohëzgjatje prej 1(një)  viti e 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i 

akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve, si dhe dënimi plotësues: 

Ndalimin i ushtrimit të funksioneve në administratën publike apo shërbimin publik në kohëzgjatje 

prej 2(dy) viteve. Dënimi plotësues fillojnë të ekzekutohen pas kalimit të periudhës së verifikimit 

të dënimit me kusht. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale – paushallit gjyqësor në lartësi prej 

200 (dy qind) euro, si dhe për fondin e kompensimit të viktimave shumen prej 50 (pesëdhjetë) 

euro. 

 

II 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Speciale në raport me të akuzuarit A.G. dhe 

S.G., ashtu që aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të 

Rënda i evidentuar si PKR.nr.90/18 i datës 02.03.2020, Vërtetohet. 

 

A r s y e t i m i 
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Historiku i procedurës 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë Departamenti për Krime të Renda ka marrë aktgjykimi, 

PKR.nr.90/18 i datës 02.03.2020 me të cilin i ka liruar tërësisht nga akuza te akuzuarit, si në vijim: 

1. A.G., A.P. dhe XH.D. për shkak të veprës penale, Shkelja e statusit të barabartë të Shtetasve 

dhe banorëve të Republikës së Kosovës në tentativë nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 

1 e lidhur me nenin 28 e 31 te KPRK-ës, 2. A.G., I.G. dhe S.G. për shkak të veprës penale Shkelja 

e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 193 paragrafi 

4 lidhur me paragrafin 1, e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 3. A.G. dhe I.G. për shkak të veprës 

penale Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 

193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 4. A.G. dhe B.B. për 

shkak të veprës penale, Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës se 

Kosovës në tentativë nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 e lidhur me nenin 28 e 31 te 

KPRK-ës, 5. A.G. dhe N.K. për shkak të veprës penale, Shkelja e statusit te barabartë të Shtetasve 

dhe banorëve të Republikës së Kosovës në tentativë nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 

1 e lidhur me nenin 28 e 31 te KPRK-ës, 6. A.G. dhe Z.P. për shkak të veprës penale, Shkelja e 

statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve te Republikës se Kosovës në tentativë nga neni 193 

paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 e lidhur me nenin 28 e 31 te KPRK-ës, 7. A.G. dhe F.SH. për 

shkak të veprës penale, Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së 

Kosovës në tentativë nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 e lidhur me nenin 28 e 31 te 

KPRK- së, 8.A.G. dhe I.N. për shkak të veprës penale, Shkelja e statusit të barabartë të Shtetasve 

dhe banorëve të Republikës së Kosovës në tentativë nga neni 193 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 

1 e lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-së 9. A.G. dhe R.A., për shkak të veprës penale, Shkelja e 

statusit te barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës në tentativë nga neni 193 

paragrafi 4 lidhur me paragrafin 1 e lidhur me nenin 28 e 31 të KPRK-së, me arsyetimin se nuk 

është provuar se të akuzuarit kanë kryer veprat penale që janë akuzuar. 

Shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor mbesin në barrë të buxhetit të Gjykatës. 

 

Palët ankuese dhe përgjigjet: 

 

Kundër këtij aktgjykimi ka parashtruar ankese: 
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1. Prokuroria Speciale, me bazat ankimore: Shkelje esenciale e dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 paragrafi 1 nën paragrafi 1.7 dhe nën paragrafi 1.12 lidhur me nenin 

370 të Kodit të procedurës Penale, Vërtetimit të gabuar dhe jo të plote të gjendjes faktike, 

shkeljes se ligjit penal, dhe vendimit mbi lirimin, duke propozuar që, Gjykata e Apelit ta 

aprovoj ankesën e prokurorisë, dhe ta ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkalles së parë 

dhe të akuzuarit ti shpall fajtor apo që të njëjtin ta anuloj dhe çështjen ta kthej në rigjykim 

dhe rivendosje. 

2. Mbrojtësi i të akuzuarit A.G. – av. Florent Latifi, me përgjigjen ne ankese, ka propozuar 

që gjykate e Apelit ta Refuzoj ankesën e prokurorisë si të pabazuar dhe të vërtetohet 

aktgjykimi i gjykatës se shkallës së parë. 

3. Mbrojtësi i të akuzuarit B.B. – av. Besnik Berisha, me përgjigje në ankesë, ka propozuar 

qe gjykata e Apelit ta hudhe si të pas afatshme nëse është ushtruar ankesa pas kalimit të 

afatit për ankimim, apo të refuzoj ankesën e prokurorisë ndërsa aktgjykimi i gjykatës se 

shkalles se parë të vërtetohet. 

4. Mbrojtësi i të akuzuarit F.SH. – av.Emrush Kastrati, me përgjigje në ankese ka propozuar 

që gjykata e Apelit të refuzoj ankesën e Prokurorisë dhe aktgjykimin e gjykatës se shkalles 

se parë ta vërtetoj. 

5. Mbrojtësja e të akuzuarit Rexhë Abazi – av.Albana Kelmendi, me përgjigje ne ankese ka 

propozuar qe gjykata e Apelit ta refuzoj si të pabazuar ankesën e Prokurorisë ndërsa 

aktgjykimin e gjykatës se shkalles së pare ta vërtetoi. 

6. I akuzuari XH.D. në seancën e kolegjit ka parashqitur parashtresën me të cilën ka propozuar 

qe gjykata e Apelit ta refuzoj ankesen e Prokurorise dhe aktgjykimin e gjykatës se shkalles 

së parë ta vërtetoj. 

7. Mbrojtësi i të akuzuarit Ismet Neziri – av.Gafur Elshani në përgjigjen në ankese ka 

propozuar që gjykata e Apelit ta refuzoj ankesën e Prokurorisë ndërsa aktgjykimin e 

gjykatës se shkalles së pare ta vërtetoj. 

8. Mbrojtësi i të akuzuarit N.K. – av.Kujtim Kerveshi në përgjigjen në ankesë ka propozuar 

që gjykata e Apelit ta refuzoj ankesën e prokurorisë si të pabazuar ndërsa aktgjykimin e 

gjykatës se shkallës së parë ta vërtetoi. 

9. Mbrojtësi i të akuzuarit Z.P. – av.Ekrem Hoxha në përgjigjen në ankese ka propozuar që 

gjykata e Apelit ta refuzoj si të pabazuar ankesën e prokurorisë ndërsa aktgjykimin e 

gjykatës së shkalles se pare ta vërtetoi. 



Page 6 of 24 
 

 

Prokuroria e Apelit, me Propozimin PPA/I.nr.139/20 te datës 29.04.2020, ka propozuar që Gjykata 

e Apelit ta aprovoj ankesën e Prokurorisë dhe aktgjykimin e gjykatës së shkallës se pare ta anuloj 

dhe çështjen ta rikthej në rigjykim dhe vendim apo që aktgjykimi të ndryshohet dhe të akuzuarit 

të shpallen fajtorë dhe të gjykohen sipas ligjit. Ndërsa ka propozuar qe të refuzohen si të pabazuara 

përgjigjet e mbrojtësve. 

 

Ndërsa të akuzuarit tjerë dhe mbrojtësit e tyre nuk kanë parashtruar përgjigje në ankesë. 

 

Në procedurën ankimore Gjykata e Apelit të Kosovës - Departamenti Special, me aktgjykimin 

APS.nr.17/2020 e datës 30.06.2020, ka aprovuar pjesërisht e ankesën e Prokurorisë Speciale dhe 

sipas detyrës zyrtare ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm për pikën II dhe III. të 

dispozitivit ashtu që ka gjet se të akuzuarit A.G., I.G. dhe S.G. janë fajtorë për shkak të veprës 

penale shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës nga neni 

193 par.4 lidhur me par.1 dhe me nenin 31 të KPRK, respektivisht të akuzuarit A.G.. dhe I..G.janë 

fajtorë për shkak të veprës penale shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të 

Republikës së Kosovës nga neni 193 par.4 lidhur me par.1 dhe me nenin 31 të KPRK. Gjykata e 

Apelit për këto vepra, të akuzuarve iu ka caktuar dënimet dhe atë të akuzuarit: A..G.. për veprën e 

parë penale dënim me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, ndërsa për veprën penale të dytë 

me burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, duke e gjykuar me dënim unik me burgim në 

kohëzgjatje prej 1 (një) viti e 2 (dy) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari 

nuk kryen vepër tjetër penale në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve si dhe me dënim plotësues: heqja e 

të drejtës për t’u zgjedhur në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve dhe ndalimi i ushtrimit të funksioneve 

në Administratën Publike apo Shërbimin Publik në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve. Dënimet 

plotësuese do të ekzekutohen pas kalimit të periudhës së verifikimit të dënimit me kusht. Të 

akuzuarit I.G. i ka caktuar për veprën penale si në pikën I. të dispozitivit dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) muaj ndërsa për veprën penale në pikën II. të dispozitivit dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj dhe e ka gjykuar me dënim unik me burgim në kohëzgjatje 

prej 1 (një) viti e 4 (katër) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari nuk kryen 

vepër tjetër penale në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve si dhe dënimi plotësues: heqja e të drejtës për 

t’u zgjedhur në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve dhe ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

Administratën Publike apo Shërbimin Publik në kohëzgjatje prej 2 3 (dy) viteve. Dënimet 
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plotësuese do të ekzekutohen pas kalimit të periudhës së verifikimit të dënimit me kusht. Të 

akuzuarin S.G.n e ka gjykuar për veprën penale si në pikën I. të dispozitivit me dënim me burgim 

në kohëzgjatje prej 8 (tetë) muaj, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në rast se i akuzuari nuk kryen 

vepër penale në afat prej 1 (një) viti pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit si dhe dënimin plotësues 

ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike apo shërbim publik në kohëzgjatje prej 

2 (dy) vite. Dënimi plotësues fillon të ekzekutohet pas kalimit të periudhës së verifikimit të dënimit 

me kusht. Me aktgjykim të akuzuarit janë obliguar që secili veç e veç të paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale-paushallin gjyqësor në lartësi prej 500 (pesëqind) €, si dhe për fondin e 

kompensimit të viktimave secili veç e veç shumën prej nga 50 (pesëdhjetë) €. Me të njëjtin 

aktgjykim është refuzuar ankesa e Prokurorisë Speciale, ashtu që aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së parë është vërtetuar për pikat I. IV, V, VI, VII, VIII dhe IX të dispozitivit. 

 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë në afatin ligjor ankesë kanë paraqitur: - 

Prokuroria Speciale e Kosovës, për shkak të vendimit për sanksionin penal me propozim që kjo 

gjykatë të aprovojë ankesën, dhe ta ndryshojë aktgjykimin e ankimuar ashtu që të akuzuarve t’iu 

shqipton dënim me burgim; - mbrojtësi i të akuzuarit A. G. av. Florent Latifaj për shkak të shkeljes 

së ligjit penal, shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike si dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që ankesa të 

aprovohet nga kjo gjykatë dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga 

akuza; - mbrojtësi i të akuzuarit I.G.. av. Gëzim Kollqaku për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që ankesa të aprovohet nga kjo gjykatë dhe 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga akuza; - mbrojtësi i të akuzuarit 

S.G. av. Mahmut Halimi për shkak të shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, vendimit mbi sanksionin penal dhe dënimit plotësues me propozim që ankesa të 

aprovohet nga kjo gjykatë, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe i akuzuari të lirohet nga akuza 

apo të anulohet dhe çështja t’i kthehet Gjykatës së Apelit në rigjykim dhe rivendosje. 4 Zyra e 

Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me parashtresën PPA-III.nr.8/2020 e datës 06.08.2020, ka 

propozuar që të refuzohen si të pabaza ankesat e mbrojtësve të akuzuarve A. G.., I.G. dhe S..G., 

ndërsa të aprovohet si e bazuar ankesa e ushtruar nga Prokuroria Speciale e Kosovës. 
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Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin PA.II.nr.3/2020 të datës e 29 shtator 2020 ka refuzuar 

si të pabazuara ankesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ankesat e mbrojtësve të akuzuarve, 

A. G., I.G. dhe S..G., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës - Departamenti Special 

APS.nr.17/2020 i datës 30.06.2020, vërtetohet. Duke gjetur se gjendja faktike ishte vërtetuar drejt 

dhe se të akuzuarit ishin përgjegjës penalisht për veprimet e tyre.  

 

Më 19 prill 2021, Gjykata Supreme miratoj kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të 

të dënuarve A.G. dhe S.G. kurse sipas detyrës zyrtare edhe për të dënuarin I.G., anulohen pjesët 

dënuese të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë-Departamenti Special 

APS.nr.17/2020 të datës 30.06.2020 dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 

PA.II.nr.3/2020 të datës 29.09.2020 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së dytë - gjykatës së 

apelit në rigjykim. Në rigjykim gjykata duhet të vlerësoj pretendimet ankimore përkitazi me pjesën 

dënuese të aktgjykimit për të dënuarit dhe pastaj të përcaktoj me saktësi çështjen e privilegjit dhe 

përparësisë së kandidatëve në raport me përkatësinë e tyre politike e cila paraqet bazë për 

punësimin e tyre njëkohësisht të përcaktohet qartazi se cilën dispozitë konkrete të ligjit të 

përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit pretendohet se e kanë shkelur të dënuarit dhe të përcaktohen 

saktë veprimet konkrete që konsistojnë se në veprimet e të dënuarve janë realizuar tiparet e veprës 

penale. Veçanërisht duhet të konkretizohet se si është manifestuar tejkalimi i detyrave zyrtare nga 

ana e të dënuarve. Posaçërisht duhet të vlerësohen pretendimet ankimore për aplikimin e masave 

të fshehta dhe teknike të vëzhgimit dhe hetimit dhe pamundësia e kundërshtimit të të dënuarit 

përkitazi me këto masa pas pushimit të hetimeve dhe mundësia e ripërdorimit të përgjimeve në 

këtë rast penal. 

 

Gjykata pasi qe ka studiuar aktgjykimin e gjykatës se shkallës se parë, pretendimet ankimore të 

prokurorisë, theksimet e mbrojtësve në përgjigje në ankesë, propozimin e prokurorisë së Apelit, 

vërejtjet e Gjykatës së Supreme, gjenë se: 

 

Ankesa e Prokurorisë Speciale është pjesërisht e bazuar 

 

1.Pretendimet ankimore të Prokurorisë për sa i përket shkeljeve të dispozitave procedurale 
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Shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, prokuroria thekson se kemi të bëjmë për 

faktin se aktgjykimi i gjykatës së shkalles së parë cenon dispozitat nga neni 384 paragrafi 1 nën 

paragrafi 1.7 dhe 1.12 lidhur me nenin 370 paragrafi 7  që konsiston ne faktin se aktgjykimi është 

kundërthënës me brendinë e tij dhe me arsyet e dhëna ne aktgjykim, theksohet se përveç 

kundërthënieve të aktgjykimit me arsyet e dhëna rezulton se kemi të bëjmë edhe me shkelje 

procedurale ku dispozita e nenit 344 të KPP-së, pasi që përgjimet e të akuzuarve nuk janë lejuar  

të dëgjohen në shqyrtimin gjyqësor, pasi që gjykata e shkalles se pare me pëlqimin e mbrojtjes të 

njëjtat i ka konsideruar si të administruara, ndërsa prokuroria thekson se organi i akuzës nuk e ka 

dhënë një pëlqim të tillë, andaj konsiderohet se është cenuar neni 344 e cila dispozite i jep të drejtë 

trupit gjykues të riprodhoj incizimet në seance të shqyrtimit, ku me mos administrimin e 

përgjimeve – CD-ve është nxjerr edhe konkluzion i gabuar. 

 

2.Pretendimet ankimore të prokurorisë për vërtetimin e gabuar apo jo të plote të gjendjes 

faktike. 

 

Prokuroria thekson se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike dhe 

thekson ne raport me secilën pikë të aktakuzës komunikimet e të akuzuarve (i përshkruan ato) që 

rezultojnë nga përgjimet e telekomunikimit, pastaj i thekson provat qe janë administruar në 

shqyrtimin gjyqësor si provat materiale, dhe po ashtu thekson emrat e personave që kanë 

konkurruar në pozitat e caktuara në ndërmarrjet publike që iu referohen pikave të akuzës, duke 

theksuar se për prokurorin vërtetohen plotësisht veprimet e të akuzuarve që kanë kryer veprat e të 

cilat sipas akuzës pika 1, ka mbetur ne tentativë, ndërsa pika 2 dhe 3 veprat penale janë përfunduar, 

ndërsa pika 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 veprat kane mbetur në tentative. 

 

 

3. Gjetjet e gjykatës për pretendimet për shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se pretendimet ankimore për sa i përket faktit se gjykata e shkallës së 

pare ka shkelur nenin 344 të KPP-së, duke mos lejuar dëgjimin e incizimit por ka konstatuar se 

konsiderohen të administruara, përkundër se prokuroria nuk kishte dhënë pëlqim që të 

konsiderohen të dëgjuara, kjo gjykata këto pretendime i konsideron si të pabazuara për shkaqet si 

ne vijim: 
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Ne radhë të parë administrimi i një prove (leximi-dëgjimi i përmbajtjes se një prove) ka në esencë 

vetëm një qellim – qe pala kundërshtare të mundë ta kundërshtoj përmbajtjen e asaj prove në raport 

me faktin që pretendohet të provohet, këtu vjen në shprehje parimi i kontradiktoritetit ndërmjet 

palëve, parimi i se vërtetës dhe parimi i drejtpërdrejt. Duke qenë se nga shkresat e lëndës asnjë nga 

të akuzuarit dhe asnjë nga mbrojtësit nuk kishin kundërshtuar përmbajtjen e përgjimeve të 

telekomunikimit, kjo në asnjë forme nuk ka cenuar të drejtat e palëve në procedure e në rastin 

konkret as të Prokurorisë, pasi që palët kundërshtare – mbrojtësit dhe të akuzuarit nuk kanë 

kundërshtuar përmbajtjen e CD-së. Përkundër kësaj, duke qenë se Gjykata Themelore – Trupi 

gjykues por edhe kolegji i kësaj gjykate ka pasur në disponim CD-në e përgjimeve të 

telekomunikimeve është e qartë që përmbajtja si e tillë, ka mundësuar si gjykatën e shkalës së parë 

por edhe kolegjin e kësaj gjykata që ta dëgjoj dhe analizoj përmbajtjen e përgjimeve të 

telekomunikimit mbi këto rrethana,  duke vlerësuar dhe analizuar CD-në. Gjithashtu  CD-ja e cila 

është dorëzuar si provë në gjykate si tërësi, nga i cili përgjim rezulton se ka edhe komunikime ndër 

familjare të disa të akuzuarve, të cilat nuk janë relevante  për gjykatën, dëgjimi i tyre në seancë të 

hapur publike, do të mund të cenonte privatësinë, andaj e konsideron si veprim të ligjshëm 

proceduralisht konstatimin se CD-ja është dëgjuar. 

 

4. Gjetjet e gjykatës lidhur me pretendimet e mbrojtjes për sa i përket përgjimeve të 

telekomunikimeve 

 

Mbrojtja e të akuzuarit A.G. por edhe mbrojtësit tjerë në përgjigjet e tyre në ankesë theksojnë se 

gjykata përgjimet e telekomunikimeve duhet të mos i marrë për baze si prova të pranueshme, duke 

theksuar se këto përgjime është dashur të shkatërrohen përderisa Prokuroria e Eulex-it i kishte 

pushuar hetimet ndaj të akuzuarit A.G. sipas aktvendimit PPS.nr.104/12 të datës: 18.06.2014 për 

vepra të tjera penale qe dyshohej i akuzuari. 

 

Gjykata e Apelit vëren se në të vërtet, Prokuroria e Eulex-it, me rastin e marrjes se Aktvendimit 

PPS.nr.104/12, për pushimin e hetimeve nuk kishte njoftuar të akuzuarin A.G. se i njëjti i ishte 

nënshtruar masave të përgjimit të telekomunikimit, siç e detyron dispozita ligjore e KPP-së, neni 

96 paragrafi 9. Përkundër faktit të mos njoftimit shkatërrimi i materialeve të siguruara nga 

përgjimet është përcaktuar në nenin 98, paragrafi 6 i KPP-së, e cila dispozitë i jep autorizime të 
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natyrës diskrecionale Panelit Shqyrtues për të vlerësuar pretendimet e palës së njoftuar, pra kjo 

dispozitë nuk përcakton në mënyrë apriori shkatërrimin e materialeve qe janë siguruar përmes 

masave të përgjimit të telekomunikimit. 

 

Me rastin e vendosjes mbi ankesën, Paneli për Shqyrtimin e Vëzhgimit dhe Hetimit konstaton se 

masa nga ky kapitull është e kundërligjshme ose urdhri për masën e tillë është i kundërligjshëm, 

mund të vendos që: 

 

 6.1. të pushojë urdhrin nëse ende është në fuqi;  

 6.2. të urdhërojë asgjësimin e materialeve të mbledhura; 

 dhe 6.3. të kompensojë personin ose personat që i janë nënshtruar urdhri 

 

Dispozitat ligjore të KPP-së lidhur me këtë çështje si kusht për shkatërrimin e tyre kërkojnë që 

masa e fshehtë hetimore ose urdhri për masën të jenë të kundërligjshëm, për rrjedhojë nuk kanë 

përcaktuar detyrimisht shkatërrimin e materialeve të mbledhura në rrethanat kur pushon hetimi, 

andaj materialet e tilla nuk përbëjnë prova të papranueshme, pasi qe ato janë siguruara mbi bazën 

e një urdhri të lëshuar nga gjykata kompetente dhe po ashtu masa e urdhëruar nuk është e 

kundërligjshme.  

 

 

5. Gjetjet e Gjykatës për pretendimet për vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

për pikën I/1 

 

5.1 Gjykata e Apelit për sa i përket pikës I/1 si në dispozitiv të këtij aktgjykimit gjen se 

gjendja e fakteve drejtë është vërtetuar në gjykatën   e shkallës së parë 

 

Nga faktet e çështjes konstatohet se i akuzuari I.G.  përmes bisedave telefonike me të akuzuarit e 

tjerë në periudhën 05.12.2011 – 19.12.2011, i  ka krijuar privilegje për punësimin e A.D.t, në 

kundërshtim me neni 18 par. 1 të Ligjit për Shërbimin Civil.  

 

Rezultojnë të provuara faktet sipas Përgjimeve të Telekomunikimit: kur i akuzuari S.G. e kontakton të 

akuzuarin A.G. dhe i thotë: “Shef S.i jam, i akuzuari A.: “tungjatjeta”, S.G.: “Po a, kështu mos të pengoj, deshta me 

ta shkru një sms, të thirra qetu jena bash e kem qet takimin përfundimisht për Peje, për koordinator kon e keni aty”, 
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A.G.: “ A ki far emri ti merri emrat”, S.G.:” Ne Pejë ne Pejë qe qitu ta dha unë një emër qe vet e ke përmend po më 

doket se jam me sekretarin qitu e krejt, A.D. a po”, A.G.: “ Kush”, S.G., “ A.D.”, A.G.: “ Po Po”, S.G.: “A e ki qita”, 

A.G.: “ po po”, S.G.: “ a je i sigurt ski tjetër”, A.G.: “Shumë, tjetër kush është emër aty”, S.G.: “ H. Sh., A.D., I. D., 

F. Rr., K. H.”, A.G.: “përfundimisht A.2.”,..... S.G.: “me bacin A. po foli qe sekretari po te thirr veç një sekondë”, I 

akuzuari I.G.: “ Alo”, A.G.: “ku je jaran”, I.G.: “ a e ki fuqishëm këtë situatë a po”, A.G.: “Shumë fuqishëm”, I.G.: “ 

A është e qellume a me anulu me e shpall për se dyti çka po ta merr mendja”, A.G.: “ jo jo qoe qoe - qoe e ki shume 

te mire ata”, I.G.: “Pash besën”, A.G.: “shumë te mirë te garantoj sikur unë” I.G.: “a është ne detyre dhe a e kupton 

detyrën se fakultetin juridik e paska te kryer”, A.G.: “ personalisht e ki shume te mire – edhe kështu njerëzisht e ki 

shume te mire” , I.G.: “ hajde u kry pra”, A.G.: “ hiq mos ki dert” , I.G.: “ u kry u kry”. Po me datë 19.12.2011, 

ndër diskutimet tjera rezulton kur i akuzuari A.G. e thërret të akuzuarin I.G., dhe i thotë:  “Me A.D.n 

a u përfundua këta te Klinës” i akuzuari I.G.: “Po me duket qysh ke thonë ti qashtu e kam lënë”, I akuzuari A.: “ po 

de po hala nuk u shpall a” I akuzuari I.: “ Veç nuk u shpall nuk u shpall ne gazet zyrtare se u kry” I akuzuari A.: hajde 

hajde shpalle qashtu bravo hajde hajde, hajde nëse gjoni kohe e na qet një drekë”. 

 

Konkursi vërtetohet se është shpallur për pozitën e tillë me datë 07.11.2012 dhe se konkursi ishte 

shpallur edhe në gazetë siç thekson i akuzuari I., se komisioni për vlerësim ishte formuar nga i 

akuzuari I.G., ku edhe rekomandimi për personin e zgjedhur nga komisioni është A.D., për të cilin 

të akuzuarit në bashkëbisedim ishin pajtuar që të krijonin privilegje duke e parapërcaktuar se kush 

duhet që të përzgjidhej në atë pozitë e që edhe ishte përzgjedhur A.D.. 

 

Kolegji vlerëson se në këto veprime të akuzuarit rezultojnë të provuara pretendimet e akuzës se i 

akuzuari I.G., kishte krijuar privilegje për A.D.n apriori para se të shpallet konkursi për vendin e 

punës, në të cilën i njëjti edhe ishte përzgjedhur dhe kishte pranuar akt - emërimin me date 

06.06.2013.  

 

Fakti që i akuzuari S.G. e pyeste të akuzuarin A.G. se kënd e ke për Klinë ti, dhe “i akuzuari A. i 

thekson se A.D. përfundimisht duhet te shkoj ne atë pozite”,  i akuzuari si sekretar i MPB-së “I.G. i pohon se” 

u kry u kry” dhe pastaj i pohon se “e kame lëne ashtu siç ti ke thënë”, për personin A.D. në pozitën e tillë 

zyrtare, provohet që i akuzuari me marrëveshje dhe në mënyrë antiligjore  krijoi privilegje për 

A.D. që të përzgjidhej në pozitën e tillë zyrtare.  

 

I akuzuari I.G. kishte premtuar tek i akuzuari A.G. që ai ( A.D.) do të shkonte përkundër se 

konkursi ende nuk ishte shpallur për pozitën e tille zyrtare, në të kundërtën premtimi i tij kur i 
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pohon : “u kry u kry” dhe pikërisht personi për të cilin i pohon se “u kry u kry” përzgjidhet. Premtimi 

i tillë, konsiston në keqpërdorim të autorizimit të të akuzuarit I. brenda kompetencave të tij që edhe 

krijonte Komisionin vlerësues por edhe mbikëqyrte tërë shërbimin civil si Sekretar dhe se premtimi 

i tillë ishte edhe privilegji përkatësisht përparësia për kandidatin e përzgjedhur.  

 

Për rrjedhojë Kolegji vlerëson se gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe  nuk kishte vërtetim të 

gabuar apo jo të plotë gjendjes faktike. 

 

 

5.2.  Gjetjet e Gjykatës për vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike për pikën I/2 

 

Gjykata e Apelit për sa i përket pikës I/2 si në dispozitiv të këtij aktgjykimit ka gjetur se  gjendja 

faktike është vërtetuar drejtë nga gjykata e shkallës së parë.Nga provat që janë administruar në 

shqyrtimin gjyqësor provohen pretendimet e akuzës se të akuzuarit A.G. dhe I.G. kishin 

bashkëpunuar për të krijuar privilegje ndaj B.C. për pozitën e tillë, siç rezulton i akuzuari I.G. e 

pyet të akuzuarin A. se kënd e ke për këtë pozite ai i thekson se B.C., përkundër se i akuzuari I. ka 

mëdyshje për këtë kandidat dhe serish rezulton i caktuar në këtë pozitë B.C.. Nga bisedat e 

telekomunikimit të përgjimeve provohet përtej çdo dyshimi se bashkëpunimi që kishin të akuzuarit 

që B.C. ti jepej përparësi çka edhe rezulton sepse ai përzgjidhet, dhe fakti se pikërisht ky kandidat 

që është përzgjedhur e për të cilin të akuzuarit merreshin vesh që provohet nga biseda e datës 

14.12.2011, kur i akuzuari I. i thotë të akuzuarit A., “vete vete masi po shkon te shefi për arc qa me ba”, i akuzuari 

A.: “për”, I akuzuari I.: “ për agjensionin për regjistrim civil, qe e kom B.C. qa me ba me ate vend”, i akuzuari A.: “ 

Ah B.C.”, i akuzuari I.: Intervista o te premten edhe vete qa po thot i madhi”, I akuzuari A.: “ po duhet ti i din rrethanat 

qysh janë aty”, i akuzuari I.: “ Ti fol me te madhin se ky kryesues so për aty ky veç me ni pune burrë”, I akuzuari A.: 

“ munesh me mbajt B.”, I akuzuari I.: “ Po muj aty tash intervista te premten”, I akuzuari A.: “ Kështu gabime cilësore 

ska ba”, I akuzuari I.: “Thelbësore ska ba, për menaxher nuk o i afte, po ski çka me ba burr”. 

 

Për rrjedhojë diskutimet e tilla provojnë faktin se i akuzuari I.G. bashkëpunonte me të akuzuarit e 

tjerë për të krijuar privilegje dhe përparësi në raport me kandidatët e tjerë që ishin në proces 

konkurrimi, të cilët kandidat kishin aplikuar për këtë konkurs. Duke pasur parasysh faktin se kjo 

bisedë ishte zhvilluar me datë 14.12.2011, ndërsa intervista e kandidateve ishte mbajtur me date 

16.12.2011, që kur krahasohet me ditët kalendarike të muajit dhjetor rezulton saktësisht e 

përputhshme biseda e të akuzuarve, kur i akuzuari I. i thotë se intervista mbahet të premten, dhe 
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pikërisht data 16 dhjetor 2011, kur ishte mbajtur intervista rezulton të ishte dite e premte siç edhe 

i akuzuari i pohon të akuzuarit A.. Të gjitha këto rrethana provojnë faktin ishin krijuar privilegje 

dhe përparësi për kandidatin B.C., ku përfundimisht edhe ishte përzgjedhur në pozitën e tillë me 

vendimin e Kryeministrit bazuar ne rekomandimin e Komisionit ku Kryetar i Komisionit ishte i 

akuzuari I.G..  

 

Fakti se ishin marrë vesh për të përzgjedhur B.C. në këtë pozitë ende pa u mbajtur intervista, si 

dhe rrethana se i akuzuari I.G. i thekson të akuzuarit A.G. “Po muj aty tash intervista është te premten”, 

vërteton se i akuzuari I.G., premtonte se mundet të bëjë veprimin e tillë, pra që ta mbante në pozitën 

e tillë B.C., në të kundërtën po qe se nuk do të kishte mundësi si kryetar i Komisionit vlerësues 

për kandidatët për pozitën e tillë, ai nuk do të mundë as të premtonte se mund ta mbante B.C. në 

pozitën e caktuar por as nuk do të përzgjedhet pikërisht kandidati që ky premtonte se mund ta 

mbajë në pozitën e tillë.  

 

Kolegji vëren se provat që ndërlidhen me pikën I/1 të dispozitivit janë: 

Kërkesa për fillimin e rekrutimit e datës 16.10.2012, Kërkesa për autorizimin e publikimit te 

konkursit e datës 24.10.2012, Autorizimi i shpalljes se konkursit te jashtëm i datës 31.10.2012, 

Shpallja publike e konkursit ne gazetën ditore “Lajm” me date 07.11.2012, Përcaktimi i kritereve 

për testimin me shkrim dhe me goje; nënshkruar nga kryesuesi dhe anëtarët e komisionit, vendimi 

për themelimin e komisionit përzgjedhës te shërbimit civil i datës 17.04.2012, Formularët e 

vlerësimit individual te datës 17.04.2013 ku gjithsejtë kandidat për pozitën e tille rezultojnë të 

kenë aplikuar 15 persona të gjithë anëtarët e komisionit vlerësues kishin vlerësuar A.D.n me pikët 

maksimale në formularët e vlerësimit individual, Regjistri i Aplikacioneve të listës se gjer ku 

rezulton se gjithsejtë kishin aplikuar në këtë pozitë 15 persona, Regjistri i mbajtjes se intervistave 

i datës 18.04.2013, lista e datës 19.04.2013 me emrat e kandidatëve që kanë hyrë në testin me 

shkrim ku rezulton se A.D. ishte i renditur në nr.1, Raporti përmbledhës i pikëve i datës 26.04.2013 

ku A.D. kishte gjithsejtë 423 pikë si i rendituri i parë, njoftimi për kandidatin e suksesshme i datës 

07.05.2013 dhe akt - emërimi i datës 10.06.2013, raportet e përgjimit të telekomunikimit dhe CD-

ja e përgjimit të telekomunikimit. 

 

Kolegj vlerëson besueshmërinë dhe vërtetësinë e këtyre provave, dhe se të njëjtat janë të 

besueshme, nuk kanë kontradikta ndërmjet tyre, por as për rrethanat e fakteve që pretendohen ne 
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aktakuzë, si të tilla kjo gjykate nuk ka gjetur rrethana që vënë në pyetje saktësinë, vërtetësinë dhe 

besueshmërinë e tyre. 

 

Ndërsa provat që ndërlidhen me pikën I/2 të dispozitivit janë: 

 

Kërkesa për shpalljen e Konkursit e datës 10.11.2011, Konkursi i publikuar në gazetën ditore 

“Epoka e Re” me date 15.11.2011,Vendimi për formimin e Komisionit nr.61/2011 të datës 

15.12.2011 sipas se cilit vendim Kryetar i Komisionit për vlerësim ishte i akuzuari I.G., nga 

regjistri i kandidateve rezulton se gjithsej të për këtë pozite aplikonin 10 persona, nga lista e 

ngushte e përpiluar nga Komisioni lista përbëhej prej 6 kandidateve ku B.C. ishte kandidati me nr 

rendor 1, nga përmbledhja e vlerësimeve individuale rezulton se B.C. ishte renditur me piket me 

të larta gjithsej 505, nga Raporti i Komisionit për vlerësimin e kritereve i datës 16.12.2011 B.C. 

rezultonte kandidati me nr. 1 gjithsej të 505 pike nënshkruar nga kryetari i komisionit, nga vendimi 

për emërimin e B.C. nr.05/60 i datës 08.02.2012, ishte emëruar ne pozitën e Agjensionit të 

Regjistrimit Civil, Po ashtu pjese përbërës e shkresave janë dokumentet e shkollimit të B.C., 

aplikacioni dhe dëshmitë mbi përvojën e punës. Po ashtu  prova janë Transkriptet e përgjimit të 

telekomunikimit dhe CD-ja e përgjimeve.  

 

Kolegji i vlerëson si të besueshme  këto prova pasi nuk kanë kundërthënie njëra me tjetrën janë në 

përputhshmëri të plotë, po ashtu nuk ekziston ndonjë rrethanë që do të vente në pyetje 

besueshmërinë, saktësinë dhe vërtetësinë e tyre.  

 

Kolegji rikujton se i akuzuari i si përmendur ishte në cilësinë e Sekretarit të përhershëm pranë 

Ministrisë se Punëve të Brendshme, pra që është zyrtari më i lartë në kuadër të shërbyesve civil 

pranë Ministrisë se Punëve të Brendshme, kishte autorizimet për të përcaktuar komisionet dhe për 

të marr pjesë në vlerësimin e kandidateve, andaj veprimet e të akuzuarit përbëjnë keqpërdorim të 

autorizimeve të tij zyrtare dhe bien në kuadër të keqpërdorimit të detyrës përkatësisht të 

autorizimeve. 

 

Çështja  e privilegjit të punësuarve i’u ishte ofruar mbi bazën se ishin të pranueshëm për subjektin 

politik të cilit i përkisnin të akuzuarit, rrethana  e tillë rrjedh dhe nënkuptohet nga provat e siguruara 

përmes masave të fshehta hetimore, ku thekson i akuzuari A.G. në komunikim me S.G.n, në të 
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cilin i thotë  “përfundimisht A.D., hajde kerkan se tjetër aty tonin”. Në këtë kontekst i’u janë dhënë 

privilegjet,  dhe jo se ata posedonin apo kishin ndonjë karakteristike apo veçori të karakterit 

profesional që i dallonin prej kandidatëve tjerë në kuptimin e meritokracisë. 

 

Në lidhje me faktin se cilën dispozitë konkrete të ligjit të përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit 

pretendohet se e ka shkelur i akuzuari, kolegji thekson se  është shkelur dispozita  e nenit 18 par.1 

të Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr. 03/L-149 dhe dispozitës së nenit 4 par.1 

të Rregullore Nr. 06/2010 për Procedurat e Emërimit në Pozita të Larta Drejtuese në Shërbimin 

Civil të Republikës së Kosovës, edhe pse nuk është theksuar shprehimisht në dispozitiv të akuzës 

nga përshkrimi faktik dhe në arsyetim të aktakuzës  faqe 85  rreshti i 11- të dhe rreshti 18 i të 

njëjtës faqe, dispozitat e  lartpërmendura potencohen, prandaj Kolegji vlerëson se në funksion të 

sqarimit dhe i konkretizimit të akuzës në aktgjykim janë përmendur dispozitat e sipërmendura, dhe 

një konkretizim i tillë nuk prek çështje thelbësore të akuzës 

 

 

 

Përfundimisht, Kolegji gjen  se mbi gjendjen e  tille faktike në raport me të akuzuarin I.G. 

formësohen tiparet  e veprës penale Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të 

Republikës së Kosovës nga neni 193 paragrafi 4 i KPRK-së. 

 

6. Të gjeturat e Gjykatës së Apelit në raport me të akuzuarit A.G. dhe S.G. 

 

Kolegji ndanë pikëpamjen se gjykata e shkallës së parë drejt ka vepruar kur mbi gjendjen e 

vërtetuar faktike  në raport me të akuzuarit A.G. dhe dhe S.G., ka arritur në përfundim se në 

veprimet  e të  akuzuarve nuk provohen tiparet  e veprës penale për të cilën akuzohen. 

  

Vepra penale e cila ishte objekt i akuzës: 

 

Neni 193 Shkelja e statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Republikës së Kosovës  

 

1. Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme i mohon ose i kufizon liritë apo të drejtat e cilitdo person të 

Republikës së Kosovës të parapara me Kushtetutë, ligj apo akte ndërkombëtare ose kushdo që në mënyrë 
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të kundërligjshme i jep ndonjë personi në Republikën e Kosovës çfarëdo privilegji ose përparësie mbi 

bazën e një dallimi ose përkatësie të tillë, dënohet me burgim deri në tre (3) vjet.  

 

2. Kushdo që i mohon ose ia kufizon pjesëtarit të një bashkësie etnike, fetare ose gjuhësore në Republikën 

e Kosovës të drejtën për shprehje të lirë të identitetit të tij ose për të gëzuar autonominë e tij, dënohet me 

burgim deri në një (1) vit. 73 3.  

 

Kushdo që në kundërshtim me ligjin për përdorimin e gjuhës, ia mohon shtetasit të Republikës së 

Kosovës të drejtën që lirshëm të përdor gjuhën ose shkrimin e tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri 

në një (1) vit. 

 

 4. Kur vepra penale nga paragrafi 1. dhe 2. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorim të 

pozitës apo autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në pesë (5) vjet. 5. 

Kur vepra penale nga paragrafi 3. i këtij neni kryhet nga personi zyrtar me keqpërdorim të pozitës apo 

autorizimeve të tij, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vjet. 

 

Kjo vepër penale  kryhet në dy forma, dhe atë:  

 

a) Kushdo që në mënyrë të kundërligjshme i mohon ose i kufizon liritë apo të drejtat e cilitdo person të 

Republikës së Kosovës të drejtat dhe liritë të parapara me Kushtetutë, ligj apo akte ndërkombëtare 

 

b) Ose kushdo që në mënyrë të kundërligjshme i jep ndonjë personi në Republikën e Kosovës 

çfarëdo privilegji ose përparësie mbi bazën e një dallimi ose përkatësie të tillë  

 

Ndërsa në paragrafi 4 të këtij neni është paraparë forma  e kualifikuar e kësaj vepre penale, në 

rastet kur kryes së kësaj vepre penale janë personat zyrtar, e cila kryhet duke keqpërdorur detyrën 

apo duke keqpërdorur autorizimin.  

 

Prokuroria ngarkon të akuzuarit se ata si persona zyrtar duke bashkëpunuar dhe në marrëveshje, 

kanë dhënë privilegj dhe përparësi ndaj A.D.t për tu punësuar ne kundërshtim me Ligjin për 

Shërbimin Civil, në qendrën e regjistrimit Civil ne Komunën e Klinës. 

 

Kolegji rikujton se privilegji apo përparësia nënkupton se: “privilegji konsiston në veprim për interes të 

një individi në raport me cilindo person tjetër për realizimin e një të drejte të caktuar”, rrjedhimisht vet 

privilegji krijon pabarazinë . 
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Nuk ka dilemë se të akuzuarit  ishin persona zyrtar, i akuzuari A.G. – ishte person i zgjedhur – 

përmes procesit zgjedhor, pra ai ishte Deputet ne Kuvendin e Republikës se Kosovës – dhe Shef 

i Grupit Parlamentar.  

 

I akuzuari I.G. ishte Sekretar pranë Ministrisë se Punëve të Brendshme, që ishte zgjedhur sipas 

procedurës ligjore për pozitën e tillë. 

 

I Akuzuari S.G. ishte Këshilltar politik pranë Ministrisë se Punëve të Brendshme – ishte person i 

emëruar. 

 

Megjithatë çështja themelore që ngritet në raport me të akuzuarit A.G. dhe Sead Gashi është: 

 

Se objektivisht a mund ta kryenin veprën penale Shkelja e statusit të barabartë dhe banorëve të 

Republikës së Kosovës   nga neni 193 par. 4 lidhur me par. 1 të KPRK-së, në formën e kualifikuar sipas 

kualifikimit juridik në aktakuzë-mbi bazën e pozitave zyrtare  dhe autorizimeve që buronin nga funksioni 

i deputetit dhe shefit të grupit parlamentar të PDK-së në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe i 

akuzuari tjetër Këshilltar Politik në Ministrinë  Punëve te Brendshme, përmes keqpërdorimit të pozitës 

apo autorizimeve zyrtare ose tejkalimit të kompetencave ? 

 

Kolegji rikujton se përgjegjësit, të drejtat, autorizimet dhe  detyrimet e deputetit janë të rregulluara 

me dispozita kushtetuese, të ligjit për të drejtat dhe përgjegjësit e deputetit nr. 03/L-111, gazeta 

zyrtare nr. 74, Rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës e datës 29. 04. 2010 Deputet. 

 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës neni 70-75 rregullon mandatin, kualifikimet barazia Gjinore, 

papajtueshmëria, pamundësia e kandidimit, ushtrimi i funksionit dhe  Imuniteti. 

 

Neni 13 Të drejtat në relacion me organet qendrore ekzekutive  

 

1. Drejtuesit kryesorë të ministrive dhe të institucioneve të tjera qendrore janë të obliguar të presin me 

përparësi deputetin sa herë që ky kërkon takim për problemet që lidhen me ushtrimin e detyrës së tyre.  
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2. Deputeti ka të drejtë të kërkojë shpjegime për çdo çështje që ka të bëjë me përmbushjen e detyrës së 

tij, të ministrave ose të drejtuesve të institucioneve të tjera qendrore, si dhe të çdo institucioni tjetër në 

administratën shtetërore të qeverisjes lokale. Drejtuesit ose stafet e tyre janë të detyruar t’i përgjigjen 

deputetit brenda shtatë ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.  

 

3. Për shkeljet procedurave nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni njoftohet me shkrim Kabineti i Kryeministrit 

dhe Komisioni për mandate dhe imunitete për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. 

 

 4. Deputetit i bëhet ftesë dhe mund të marrë pjesë në mbledhjet e Qeverisë, në ministri ose në 

institucione të tjera qendrore, kur në to shqyrtohen probleme të ngritura prej tij. 

 

 5. Organet dhe institucionet publike janë të obliguara të marrin në shqyrtim kërkesat, ankesat dhe 

propozimet e bëra nga zgjedhësit nëpërmjet deputetit dhe brenda tridhjetë (30) ditësh, nga data e 

paraqitjes së tyre, detyrohen të njoftojnë deputetin për mënyrën e trajtimit të tyre. 

 

 6. Kur deputeti vlerëson se një akt nënligjor i nxjerrë nga Qeveria, institucionet qendrore, organet e 

qeverisjes lokale, është i kontestueshëm, propozon me shkrim pranë organit përkatës rishikimin ose 

shfuqizimin e tij, duke njoftuar për këtë Kabinetin e Kryeministrit ose komunën.  

 

7. Deputeti, kur konstaton se nëpunës të emëruar të administratës publike shkelin ligjet, ka të drejtë të kërkojë 

pranë organit përkatës të merren masa në përputhje me legjislacionin përkatës. Bartësit e këtyre organeve 

janë të detyruar t’i shqyrtojnë menjëherë propozimet e bëra dhe brenda tridhjetë (30) ditëve. 

 

 

Rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës 

 

Neni 21  

Të drejtat dhe detyrat e deputetit të Kuvendit  

1. Deputeti i Kuvendit është përfaqësues i popullit. Deputeti nuk i nënshtrohet asnjë detyrimi tjetër.  

 

 2. Deputeti i Kuvendit ka të drejta dhe detyra të barabarta për pjesëmarrje të plotë në punimet e Kuvendit dhe 

vepron sipas bindjes dhe ndërgjegjes së tij. Deputeti, pos të drejtës për nisma të projektligjeve, të rezolutave, për 

t’u parashtruar pyetje anëtarëve të Qeverisë, për të votuar për vendimet e propozuara të Kuvendit, ka të drejtë 

edhe për të marrë pjesë në diskutime, në kushte të barabarta me deputetët tjerë të Kuvendit.  

3. Deputeti pajiset me dokument identifikimi, që e dëshmon imunitetin e tij. 

 

 4. Deputeti gëzon të drejta shtesë, që përcaktohen me akt të veçantë të miratuara nga Kuvendi. 
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 5. Deputeti, në përputhje me këtë Rregullore, mund të marrë pjesë në mbledhjet e komisioneve, në të cilat 

nuk është anëtarë, pa të drejtë vote. 

 6. Deputeti, në pajtim me ligjin, ka të drejtë të ketë qasje në të dhënat, në materialet e në dokumentet zyrtare, 

që përgatiten ose mblidhen nga trupat e punës së Kuvendit, nga stafi i Kuvendit, nga Qeveria, nga Ministritë 

dhe nga organet e administratës publike, të cilat i shërbejnë për realizimin e funksionit të tij.  

7. Deputeti ka të drejtë të njoftohet ose të kërkojë sqarime për punët që janë në kompetencë të Kryetarit të 

Kuvendit, të kryetarëve të komisioneve parlamentare, të ministrave, që janë të nevojshme për realizimin e 

funksionit të deputetit.  

 

8. Kërkesën nga paragrafi 7 i këtij neni, deputeti e paraqet në formë të shkruar. 

 

 

Ndërsa grupet parlamentare sipas Rregullores se Kuvendit të Republikës së Kosovës, 29 prill 2010, 

Neni 20 Formimi dhe funksionimi i grupeve parlamentare  

 

1. Deputetët mund të formojnë grup parlamentar sipas përkatësisë së tyre partiake ose të përcaktimeve 

programore.  

 

Rregullorja nuk përcakton detyrat dhe përgjegjësit e shefit të grupit parlamentar, megjithatë 

praktika parlamentare shefat e grupeve parlamentare i njeh si përgjegjës për administrim, të cilët  

sigurojnë që anëtarët e partisë të marrin pjesë dhe të votojnë në Kuvend sipas kërkesave të 

lidershipit partiak. Shefat e Grupit janë të emëruar nga secila parti në Kuvend që të ndihmojnë për 

organizimin e kontributeve të tyre partiake në aktivitetet parlamentare 

 

Kolegji  çmon  se vepra penale e cila është objekt i akuzës respektivisht paragrafi i 4, ka natyrë të 

normës blankete,  që nënkupton norma penale i referohet normës specifike në kuadër të një ligji të 

caktuar, në rastin konkret për tu vlerësuar keqpërdorimi i pozitës apo autorizimeve zyrtare ose 

tejkalimit të kompetencave,  duhet të vlerësohet në raport me përgjegjësitë që burojnë nga pozita 

e deputetit dhe shefit te grupit parlamentar. 

 

Nga pozita  e deputetit dhe shefit të grupit parlamentar  të Partisë Demokratike në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës, qartazi rezulton se i akuzuari nuk kishte kompetencë për çështjen e 

rekrutimit të punonjësve në shërbimin civil, rrjedhimisht as nuk mund të kishte keqpërdorim të 

autorizimeve në këtë aspekt, pasi që këto autorizime nuk ekzistonin në pozitën që mbante i 

akuzuari. 
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Analiza ligjore në vijim duhet bërë nëse i akuzuari  duke qenë deputetet i Kuvendit të Republikës 

së Kosovës, veprën mund ta kryente me keqpërdorim detyrës zyrtare gjegjësisht të pozitës apo 

tejkalimit të kompetencës 

 

Në këtë aspekt keqpërdorimi i detyrës zyrtare shfrytëzimi i pozitës dhe autorizimeve konsiston 

atëherë kur veprimi i kryerësit të veprës mbetet në kufijtë të autorizimit, por bën keqpërdorim të 

atyre autorizimeve në atë mënyrë që interesin zyrtar e zëvendëson me interesin e vet personal apo 

me interesin e dikujt tjetër. Në këtë këndvështrim veprimi i kryerësit na paraqitet si joligjor në 

aspektin material e jo në atë formal, ngase nuk kemi të bëjmë me tejkalimin e kufijve të autorizimit 

apo moszbatimin e pozitës apo autorizimit zyrtar.  

 

Në rastin konkret i akuzuari duke qenë anëtar i legjislativit  nuk kishte autorizime ligjore në 

çështjen e punësimit të personave në shërbimin civil të përshkruar si në dispozitiv, andaj edhe nuk 

mund të jetë kryes i kësaj vepre penale sipas këtij kualifikimi në relacion me këtë formë të 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare.  

 

Ndërsa forma tjetër  e keqpërdorimit të pozitës zyrtare përmes tejkalimit të kompetencës dhe 

autorizimit,  vjen në shprehje atëherë kur kemi të bëjmë me veprim nga ana e personit zyrtar, i cili 

veprim ka karakter zyrtar por, edhe pse ka këtë karakter i tejkalon kufijtë e pozitës zyrtare, 

respektivisht që të kemi tejkalim të kufijve të pozitës zyrtare dhe autorizimit është e domosdoshme 

që paraprakisht personi zyrtar të kryej veprimin zyrtar, i cili veprim në vete nuk është i 

jashtëligjshëm, pasi ndonjëri nga zyrtarët në kuadër të asaj fushë veprimtarie është i autorizuar për 

marrjen e këtij veprimi, por nuk është i autorizuar pikërisht personi zyrtar që ka ndërmarr veprimin 

e  kryerjes e cila përgjithësisht është  në kompetencën e tij, por jo në rastin konkret, sepse në 

situatën aktuale autorizimet e tij  ishin të kufizuara. 

 

Për të qartësuar me tej inkriminimin e kësaj forme të veprës penale që është objekt shqyrtimi, 

kolegji tërheq vërejtjen se  inter alia si kusht për të ekzistuar kjo formë e keqpërdorimit të detyrës 

zyrtare përmes tejkalimit të kompetencave është që veprimi i ndërmarr  duhet të jetë veprim zyrtar, 

për rrjedhojë, veprimi i kryerësit gjegjësisht komunikimi me të akuzuarit e tjerë në funksion të 
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punësimit të  personave  të caktuar  në  shërbimin civil duke i shkelur kriteret e përcaktuara në 

Ligjin mbi Shërbimin Civil  qartazi nuk ishte i natyrës zyrtare.  

 

Në situatën konkrete, i akuzuari akuzohet se ka keqpërdor pozitën zyrtare duke krijuar privilegje 

për persona të caktuar  tërësisht jashtë domenit të fushës së përgjegjësisë e veprimtarisë së tij 

përkatësisht nga sfera e legjislativit  në fushën e shërbimit civil, prandaj shtrohet pyetja themelore 

se  cilën dispozitë konkrete  të kompetencave dhe përgjegjësive që i takonte pozitës zyrtare të 

akuzuarit e tejkaloi? 

 

Nga dispozitat kushtetuese dhe ligjore që ndërlidhen në përgjithësi me  përgjegjësitë, të drejtat dhe 

autorizimet e deputetit, si dhe  në veçanti me dispozitat në relacionin e  deputetit  me institucionet 

ekzekutive, nuk mund të konstatohet se buronte ndonjë kompetencë apo autorizim në çështjen e 

rekrutimit të shërbyesve civil, e cila eventualisht pastaj të keqpërdoret gjegjësisht të tejkalohet, në 

këtë kontekst për tu plotësuar tiparet e kësaj vepre penale sipas cilësimit juridik kompetenca dhe 

autorizimet duhet të ekzistojnë si në kuptimin  e ngushtë, me rastin e kryerjes përmes formave të 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare gjegjësisht shfrytëzimit të pozitës zyrtare, keqpërdorimit të 

autorizimeve, ose në kuptimin më të gjerë të tejkalimit të kompetencës  e cila prapëseprapë duhet 

të jetë në kuadër të kornizave të kompetencave të tij zyrtare në përgjithësi, duke e  përjashtuar 

kompetencën konkrete në situatën e caktuar. 

 

Në raport me të akuzuarit S.G., e njëjta linjë e argumentimit të arsyetimit vlen për pretendimin për 

keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe tejkalimit të detyrës zyrtare si për të akuzuarin A.G., duke 

specifikuar  se ky i akuzuar kishte cilësinë e personit zyrtar – këshilltar politik, Kolegji konsideron 

se bazuar në Rregulloren e Punës së Qeverise së Kosovës 9/2011, këshilltari politik nuk hynë në 

domenin e fushës së rregullimit ligjor të shërbyesve civil, rrjedhimisht  nuk kishte  ndonjë 

kompetencë dhe autorizime  për rekrutimin  e zyrtarëve të shërbimit civil pranë Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, andaj i akuzuari duke mos pasur autorizime të tilla në kuadër të pozitës të 

cilën e mbante, nuk rezulton as tejkalimi i kompetencave, objektivisht edhe nuk mund ta kryente 

veprën penale sipas kualifikimit juridik për të cilën akuzohet. 

 

7. Përcaktimi  i dënimit  

 



Page 23 of 24 
 

Kolegji tërheq vëmendjen se meqenëse çështja tani trajtohet në rigjykim si rezultat i aprovimit të 

kërkesës së ligjshmërisë nga Gjykata Supreme e paraqitur nga mbrojtësit e  të akuzuarve, është e 

lidhur ndalesën me “reformatio in peius” sa i përket cilësimit juridik të veprës dhe sanksionit penal, 

andaj vendimi nuk mund të ndryshohet në dëm të akuzuarit.  

 

Me rastin e shqyrtimit dhe gjetjes fajtor të akuzuarit I.G., ka vlerësuar rrethanat rënduese dhe 

lehtësuese, si rrethana rënduese gjykata ka gjetur: pozitën e lart në  hierarkinë institucionale që 

mbante i akuzuari-Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme, prandaj nga 

zyrtarët që udhëheqin pozitat e tilla  pritshmëritë do duhej të ishin që të jenë model i respektimit 

të dispozitave ligjore nga punonjësit  e tjerë respektivisht vartësit e tij, po ashtu rrethanë tjetër 

rënduese rezulton se parimi i meritokracisë i etabluar në legjislacionin tonë përkatësisht në çështjen 

e rekrutimit për shërbimin civil ishte cenuar rëndë, duke parapërcaktuar punësimin me emër dhe 

mbiemër të personave të caktuar siç rezulton të jetë bërë për A.D. dhe B.C., andaj fakti se 

rekrutimi- njerëzve në shërbimin civil  mbi baza jo meritore është një praktikë që eviton 

konkurrencën në punësim, ndikon në kualitetin e shërbimeve, dëmton integritetin dhe 

performancën e institucioneve, njëkohësisht  eliminon një komunitet të tërë të njerëzve të 

ndershëm që besojnë në parimet dhe vlerat e konkurrencës së drejtë  dhe meritore në punësim.  

 

Si rrethana lehtësuese kolegji vlerësoj, sjelljen e mëparshme të kryerësit nga shkresat e lëndës nuk 

ekzistojnë prova që i akuzuari të ketë precedent të mëparshëm penal, fakti se ka kaluar periudhë e 

gjatë kohore prej kohës se kryerjes se veprës penale e deri në marrjen e vendimit, andaj në kontekst 

të këtyre rrethanave i shqiptoi dënim të kushtëzuar unik me burgim si në dispozitiv me bindjen se 

do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

Duke qenë se i akuzuari I.G. nga pozita e tillë zyrtare kishte autorizimet për të përcaktuar 

komisionet dhe për të marr pjese në vlerësimin e kandidatëve, kjo gjykate e gjen si të 

justifikueshme dhe të domosdoshme që të akuzuarit ti shqiptohet dënimi plotësues ndalimi i 

ushtrimit të funksionit në administratën publike apo shërbimin publik, pasi që rezulton i provuar 

fakti se i akuzuari kishte keqpërdorur autorizimet e tij në cilësinë e zyrtarit që ishte. 

 

8. Shpenzimet e Procedurës 
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Shpenzimet e procedurës penale  janë caktuar duke vlerësuar komplikueshmërin e kësaj çështje 

penale, kohëzgjatjen e procesit penal, duke marr për bazë dispozitat e nenit 450 paragrafi 1 nën 

paragrafi 2.6 dhe Ligjin për Kompensimin e Viktimave të Krimit ka vendosur si në dispozitiv në 

të cilën  ka detyruar të akuzuarin të paguajnë shumën paushalle të shpenzimeve procedurale në 

lartësi prej 200 euro,  dhe  të paguajnë shumen për fondin për kompensimin e viktimave të krimit 

në lartësi prej 50 euro, në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë se aktgjykimit. 

 

Nga arsyet e sipërcekuara dhe konformë nenit 401  dhe nenit 403 par. 2 të KPP-së vendosi në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT NË PRISHTINË – 

DEPARTAMENTI SPECIAL 

APS.nr.16/2021 

 Datë: 9.09.2021 

 

Bashkëpunëtori profesional,               Anëtarët e Kolegjit   Kryetari i Kolegjit, 

Bajram Rexhahmetaj                Bashkim Hyseni                              Xhevdet Abazi 

                                                                                                        

                                                               Tomislav Petroviç 

      

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi për pikën I palët kane të drejte ankese në 

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij 

aktgjykimi, përmes Gjykatës Themelore në Prishtine-Departamenti për Krime të Rënda  për 

Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës.  


