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       PN.S.nr.59/2021 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – DEPARTAMENTI SPECIAL në kolegjin e përbërë 

nga gjyqtarët: Bashkim Hyseni – kryetar i kolegjit, Tomislav Petrovic e Xhevdet Abazi, anëtarë, 

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

DH.H., për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrat nga nenin 414 par.2 lidhur 

me nenin 77 par.1 te KPRK-së, i pandehuri F.M., për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga nenin 414 par.2 lidhur me nenin 77 par.1 të KPRK-së, i pandehuri D.SH., 

për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga nenin 414 par.2 lidhur me 

nenin 77 par.1 të KPRK-së, i pandehuri K.C., për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga nenin 414 par.2 lidhur me nenin 77 par.1 të KPRK-së, dhe i pandehuri N.O., 

për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrat nga nenin 414 par.2 të KPRK-së, 

duke vendosur përkitazi me ankesat e mbrojtësve të pandehurve: DH.H., avokat Florent Latifaj, 

F.M., avokat Mehdi Geci, D.SH., avokat Tahir Rrecaj, K.C., avokate Albana Kelmendi, dhe 

N.O., avokat Hajzer Salihu, të paraqitura kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

– Departamenti Special, PS.nr.31/2021 të datës 12.10.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

datë 2.12.2021, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHEN si të pabazuara ankesat e  mbrojtësve të pandehurve DH.H., avokat Florent Latifaj, 

F.M., avokat Mehdi Geci, D.SH., avokat Tahir Rrecaj, K.C., avokate Albana Kelmendi, dhe N.O., 

avokat Hajzer Salihu, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë–Departamenti Special, 

PS.nr.31/2021 të datës12.10.2021,VËRTETOHET. 
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A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, më datë 07 korrik 2021 ka ngritur aktakuzën, 

PPS.nr.4/2021, kundër të akuzuarve: DH.H., për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrat nga nenin 414 par.2 lidhur me nenin 77 par.1 te KPRK-së, i pandehuri F.M., për 

veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrat nga nenin 414 par.2 lidhur me nenin 

77 par.1 te KPRK-së, i pandehuri D.SH., për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrat nga nenin 414 par.2 lidhur me nenin 77 par.1 te KPRK-së , i pandehuri K.C., për 

veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrat nga nenin 414 par.2 lidhur me nenin 

77 par.1 te KPRK-së, dhe i pandehuri N.O., për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga nenin 414 par.2 te KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti Special, ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin 

fillestar më datën 01.09.2021, ku pas leximit të aktakuzës nga Prokuroria Speciale, të akuzuarit e 

lartcekur, në praninë e mbrojtësve të tyre, u deklaruan lidhur me aktakuzën, ku të njëjtit kanë 

mohuar fajësinë për veprat penale që u vihen në barrë, andaj gjykata ka udhëzuar të akuzuarit 

dhe mbrojtësit e tyre, konform nenit 245 par.5 dhe 6 të KPP, që brenda afatit prej 30 ditësh mund 

të parashtrojnë Kërkesë për hudhje të akuzës dhe kundërshtim të provave. Mbrojtësit e të 

akuzuarve të lartcekur, brenda afatit ligjor, kanë parashtruar Kërkesat për hedhjen e aktakuzës 

dhe Kundërshtimet e provave të parashtruara ndaj aktakuzës, të Prokurorisë Speciale të 

Republikës së Kosovës, si dhe nga një kopje të kërkesës përmes Gjykatës i është dorëzuar edhe 

Prokurorisë Speciale. 

 

Gjykata pas pranimit të kërkesave të lartshënuara nga mbrojtësit e të akuzuarve, ka kërkuar edhe 

mendimin e Prokurorit Special, në mënyrë që brenda afatit ligjor të ketë mundësinë të paraqes 

përgjigje me shkrim, e që prokuroria brenda afatit ligjor është përgjigjur me shkrim lidhur me 

kërkesat e mbrojtësve për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtimin e provave, ku në përgjigjen me 

shkrim me datën 06.10.2021, i ka propozuar gjykatës që kërkesat e tyre të refuzohen si ta pa 

bazuara për faktin se prokuroria ka siguruar prova të mjaftueshme.  
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Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti Special, me aktvendimin Special PS.nr.31/2021 

të datës 12.10.2021,  ka refuzuar kërkesat për hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimet e provave 

të paraqitura nga mbrojtësit e të pandehurve DH.H., avokat  Florent Latifaj, F.M., avokat Mehdi 

Geci, D.SH., avokat Tahir Rrecaj, K.C., avokate Albana Kelmendi, dhe N.O., avokat Hajzer 

Salihu, të parashtruara ndaj aktakuzës PPS.nr.4/2021 i datës 07.07.2021 të Prokurorisë Speciale 

të Republikës së Kosovës.   

 

 

Kundër këtyre aktvendimeve në afatin ligjor ankesë kanë paraqitur: 

 

 Mbrojtësi i  të pandehurës DH.H., avokat Florent Latifaj, për shkak të  shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe  vërtetimit të gabueshëm  ose jo të plotë 

të gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta hedhë poshtë si të 

pabazuar ne bazë të nenit 253 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.4  ose të kthej ne rivendosje tek 

instanca e shkallës së parë.   

 

 Mbrojtësi i të pandehurit F.M., avokat Mehdi Geci, për shkak  te shkeljes së dispozitave 

të procedurës penale, shkeljes së ligjit penale dhe  vërtetimit  të gabuar dhe jo të drejtë të 

gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoj ankesën, ta 

anuloj  aktvendimin e kontestuar dhe të hudh aktakuzën, pasi nuk ka prova të 

mjaftueshme për te mbështetur dyshimin e bazuar mirë se i pandehuri ka kryer  veprën 

penale për te cilën po akuzohet në aktakuzë. 

 

 Mbrojtësi i  të pandehurit D.SH., avokat Tahir Rrecaj, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale nga nenin 415  par.1 nen par. 1 dhe 2 lidhur me nenet 

253 par. 1 nën par. 1.4, 370 par.6 dhe 7 të KPPRK , me propozim që Gjykata e Apelit e 

Kosovës, ta aprovoj në tërësi ankesën, ta ndryshoj aktvendimin e ankimuar  dhe ta hudhë 

aktakuzën dhe të pushoj procedurën penale ndaje të pandehurit.  

 

 Mbrojtësja e  të pandehurit K.C., avokate Albana Kelmendi, për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes së ligjit penale, me propozim 
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që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoj ankesën si të bazuar dhe aktvendimin e 

ankimuar  ta ndryshoj, ta hudhë aktakuzën  dhe të pushoj procedurën penale  ose ta anuloj 

dhe çështjen ta kthej ne rigjykim. 

 

 Mbrojtësi i të pandehurit N.O., avokat Hajzer Salihu, për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penale dhe vërtetimit të gabuar dhe jo i 

drejtë i gjendjes faktike, propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, ta aprovoj në tërësi 

ankesën, ta hudhë poshtë aktakuzën, të i shpallë të papranueshme provat në aktakuze dhe 

të pushoj procedurën penale ndaj të pandehurit. 

 

 

Prokurori i Apelit në Prishtinë, me parashtresën, PPN.I.nr.352/2021 të datës 10.11.2021, ka 

propozuar që ankesat e mbrojtësve të pandehurve të refuzohen si të pa bazuara dhe aktvendimi i 

ankimuar të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës – Departamenti Special, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe 

vlerësimit të pretendimeve ankimore në ankesa, gjeti se ankesat janë të pabazuara. 

 

Në ankesën e mbrojtësit të pandehurit DH.H., avokat Florent Latifaj, konsideron se aktakuza 

konstaton gjendjen të cilën nuk përkojnë me realitetin dhe gjendjen faktike dhe se me provat që 

gjenden në dosjen e lëndës është e qartë se nuk ekziston përgjegjësia penale ndaj të pandehurës  

dhe gjithashtu mungon tërësisht elementi subjekti i  dashjes për përfitime personale apo  për 

personin tjetër. Prandaj mungon prova më të cilën do të mbështetet dyshimi i bazuar  se janë 

konsumuar elementet e veprës penale. Mbrojta pretendon se gjykata e shkallë së pare  nuk ka 

dhënë përgjigje sa i përkite pretendimeve te ngritura ne kërkesë për elementin e dashje se veprës, 

për kompetencat që ka pasur kjo ministri, andaj ceket se ministrja nuk ka iniciuar procedure si 

dhe nuk ka përcaktuar tutje sipas cilit nen duhet të veprohet  pasi ajo nuk ka dijeni mbi dispozitat 

e prokurimit dhe se me ketë  del që është dashur që të merret sekretari i ministrisë pasi që ai 

menaxhon me stafin administrativ. Po ashtu mbrojta ceke se nënshkrimi i këtyre kontrata ka qenë 

vetëm avancimi i çështjes së Kosovës në politiken ndërkombëtare, andaj mbrojta propozon si më 

lartë. 
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Në ankesën e mbrojtësit të pandehurit F.M., avokat Mehdi Geci, konsideron se  nuk pajtohet me 

aktvendimin e ankimuar për faktin se organi i akuzës  duke vepruar ne mënyre të njëanshëm ka 

bërë keqinterpretimin e te gjithave provave të siguruara si dhe në bazë të provave të cilat i ka 

prezantuar ato nuk korrespondojnë me kualifikimin ligjore te veprave për te cilat pretendohet se 

janë kryer, andaj gjykata ka bërë shkelje ligjor sepse nuk është lëshuar afere ne  shqyrtimin e 

kërkesës së bërë, mirëpo vetëm i ka vlerësuar si të pabazuar. Mbrojta pretendon se i pandehuri ka 

vepruar konform ligjit ne fuqi,  dhe se për pune  e krye nuk ka pasur asnjë vërejte nga ana e 

shërbimeve që mbikëqyrin pune –auditimi. Po ashtu konteston mbrojta edhe ekspertizën 

financiare sepse  mendimi i eksperti i dhënë nuk kanë arsyshmëri të mbështetur ne dispozitat 

ligjore. Gjykata nuk është leshur edhe në arsyetimin e provës se opinionit ligjore të  lëshuar nga 

DDBE pranë MIE, ndërsa i ka marrë të vërtetur vetëm ato prova që shkojnë në favor  te akuzës e 

jo ato që shkojë ne favor të mbrojtjes.  Po ashtu ndajë të pandehurit nuk përmbushen elemente e 

veprës penale dhe se i pandehuri ka kryere të gjitha detyrat  e përcaktua  me legjislacionin në 

fuqi. Vepra për te cilën po akuzohet i pandehuri nuk përbënë vepër penale sepse janë kryer te 

gjitha detyra e përcaktuar dhe lidhur me përgjegjësin që i ka pasur i pandehuri, andaj mbrojta 

propozon si më lartë. 

 

Në ankesën e mbrojtësit të pandehurit D.SH., avokat Tahir Rrecaj, pretendon se aktvendimi i 

ankimur është marrë me shkelej te nenit 370 par.6 dhe 7 te KPP. Mbrojta konsideron se aktakuza 

është ndërtuar ne kundërshtim me nenin 241 par.1.7 të KPP, sepse i mungojnë  provat në lidhje 

me faktet vendimtarë, po ashtu i mungon elementi subjektiv  sepse ne dispozitiv të aktakuzës nuk  

përcaktohet se i pandehuri i ka shkelur dispozitat LPP me dashje. Po ashtu dispozitivi i aktakuze 

është i pa qartë  për faktin  se cilin ligj e ka shkelur i pandehuri. Mbrojta shpjegon në ankesë 

veprimet ne mënyre kronologjike të pandehurit dhe  se nga këto veprime  vërteton pas asnjë 

mëdyshje se i pandehuri ka vepruar me mirëbesim , ka besuar edhe sot e gjithë ditën beson se 

aprovimi i kërkesës për zbatimin  e procedurave të prokurim pa njoftim  për kontratë është në 

tërësi në përputhje me nenin 35 të LPP dhe ne përputhje me rregulloren. Të gjitha faktet  e 

theksuar më lartë vërtetojnë pa asnjë mëdyshje se ne veprimet e të pandehurit nuk manifestohen 

asnjë nga elementet qenësore që përbëjnë figurën e vepër penale as në kuptimin subjektiv e as në 

objektiv, andaj mbrojta propozon si më lartë. 
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Në ankesë mbrojtësja e  të pandehurit  K.C., avokate Albana Kelmendi, pretendon se aktvendimi 

i ankimuar është i pakuptueshëm, kundërthënës dhe se nuk janë paraqitur arsyet lidhur me faktet 

vendimtare. Po ashtu  gjykata e shkallë së parë nuk i k a paraqitur qartë dhe ne mënyre të plotë 

dhe të saktë  se pse aktakuza i plotëson kushtet e përcaktuar me kod dhe si i tillë mundë të 

qëndrojë dhe gjatë shqyrtimit gjyqësore. Mbrojta konsideron se prokuroria me provat e 

propozuar nuk ka vërtetuar dyshimin e bazuar se i pandehur të këtë kryer veprën penale po ashtu 

konsideron se  nuk është e qarte pse gjykata ka aprovuar një prove  si të ligjshme kur ajo është 

marrë me shkeljen  procedurale –ekspertiza financiare e prokurimit. Gjykata fare nuk e ka 

shqyrtuar pretendimin se persë nuk po aplikohet kodi i me hershemi sepse është më i favorshëm 

sepse vepra është kryer ne vitin 2018, andaj mbrojta propozon si më lartë. 

 

Në ankesën e mbrojtësit të pandehurit N.O., avokat Hajzer Salihu, pretendon se provat që e ka 

ofruar prokurori ne lidhje me procedurën e prokurimit dhe se  kjo prove është e jo thelbësore  

dhe se me ketë nuk është arritur që të vërtetohet dyshimi i bazuar mirë  se i pandehuri ka 

manifestuar veprimet e kryerjes se veprës penale, dhe se ne lidhje me ketë vepër nuk janë të 

plotësuar kushte objektive dhe subjektive  të veprës penale, po ashtu ne veprimet e te pandehurit 

nuk mundë të shihen qëllimet dhe motivet për ndërmarrjen e veprime që po pretendon 

prokuroria, dhe se kontrata është nënshkruar për shkak se ka qenë i bindur se e gjithë procedura 

për prokurim ka qenë në rregull. Po ashtu mbrojta pretendon se gjykata nuk ka vlerësuar edhe 

raportin e auditorit  i bërë në vitin 2019,  e që ka përfshire edhe  fushën e prokurimit. Po ashtu 

ceket se gjykata u ka dhënë cilësinë e provës së pranueshme të gjitha provave të paraqitura 

bashkë me aktakuzën e që kjo paraqet shkelje flagrante ligjore pasi që provat e atakuara nuk e 

përmbushin kushtin e provës së pranueshme dhe te njëjtën është dashur që gjykata ti  vlerësoj 

thelbësisht të pambështetëshme po ashtu edhe ekspertiza financiare konsiderohet me të meta të 

mëdha materiale  ashtu edhe procedurale  nga nenin 148 i KPP, andaj mbrojta propozon si më 

lartë. 

 

 

Gjetjet e Gjykatës. 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, pretendimet e  mësipërme ankimore nuk janë të  bazuara, 

sepse me aktvendimin  për  refuzimin e  kërkesave  për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin 

e provave, gjykata e shkalles së parë, ka vlerësuar  në mënyrë të drejtë kërkesat e paraqitura nga 

mbrojtësit dhe ka dhënë arsye të mjaftueshme se aktakuza e ngritur nga Prokuroria Speciale e 

Republikës së Kosovës, PPS.nr.4/2021të datës 07.07.2021, e në bazë të gjendjes së fakteve të 

përshkruara si në aktakuzë , dëshmohet se ka prova te mjaftueshme  për të mbështetur dyshimin 

e bazuar mirë  se të pandehurit DH.H. në cilësinë e Ministres  se Ministrisë së Integrimeve 

Evropiane, F.M. në cilësinë e Drejtorit të Divizionit të Prokurimit në MIE, D.SH., në cilësinë e 

Sekretarit të Përgjithshëm të MIE në vitin 2018, K.C., në cilësinë Sekretarit të Përgjithshëm të 

MIE  në vitin 2019, dhe N.O., në cilësinë e U.D. e Sekretarit të Përgjithshëm të MIE, ekziston 

dyshimi bazuar mire se të pandehurit  kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohet, ndërsa 

tani për tani nuk ka argumente bindëse dhe që nuk përmbajnë asnjërën prej kushteve  ligjore, 

për të cilën mund të kundërshtohet aktakuza, ashtu siç kërkohet me dispozitat e nenit 250 par. 1 

nënpar.1.1, 1.2, 1.3 dhe 1.4 të KPPK-së.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, në aktvendimin e ankimuar, Gjykata e shkallës së parë, ka 

dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me dyshimin e bazuar mirë rreth provave të kundërshtuara 

dhe drejt ka vërtetuar se ekzistojnë prova të mjaftueshme të pranueshme në aspektin ligjor-

procedural që vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë për veprat penale për të cilat akuzohen, për 

secilin të pandehur. Ndërsa pretendimet e  mbrojtësve  të pandehurve  tani janë të  pabazuara, 

pasi që në esencë asnjëra prej pretendimeve në ankesat e tyre apo provë me të cilën thirren 

mbrojtësit nuk e vënë pyetje standardin e dyshimit të bazuar mirë, ashtu që kërkesat mbi 

hudhjen e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave  janë të pa bazuara. 

 

Kjo Gjykatë ka gjetur si të pabazuara pretendimin ankimore të mbrojtësve  të pandehurve, sa i 

përket elementit të dashjes, motivit, dijenisë, pasi në këtë fazë ekzistimi i provave të siguruara 

gjatë procedurës hetimore  ka krijuar dyshimin e bazuar mire  edhe për aspektet subjektive të 

veprave penale, dhe se shqyrtimi i detajuar duhet të shqyrtohet gjatë shqyrtimit gjyqësor. Po 

ashtu në aktin akuzues përshkruhen qartë natyra  e pozitës, funksionit e detyrave të kryera nga 

ana e të pandehurve nga të cilat derivojnë edhe aspektet e rëndësishme për të provuarit e tipareve 

jo objektive të veprave penale që janë objekt i aktakuzës. 
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Kolegji ka vlerësuar edhe pretendime e mbrojtësve në lidhje me provën  materiale Ekspertizën 

Financiare e punuar nga ana e Ekspertit Financiar –Prokurimit,  A. Sh., i datës 28.05.2021, e që 

edhe gjykata e shkallës parë e ka trajtuar këtë pretendim dhe se kjo gjykata pajtohet me 

konstatimin e saj sepse nga verifikim i dosjes se lëndës nuk është vërejtur që kemi ndonjë 

pengesë procedurale në lidhje me prejardhjen dhe ndërtimin e provës, ndërsa për analizën  e 

ekspertizës është çështje që duhet të trajtohet në shqyrtimi gjyqësor. 

 

Kolegji vlerëson se në shkresat e  lëndës lidhur me veprën penale si në dispozitiv të aktakuzës 

gjenden provat konkrete materiale nga të cilat rezulton  dyshimi i bazuar mirë për kryerjen e 

veprës penale nga të akuzuarit. Meqenëse, në këtë fazë vlerësohen provat vetëm sa i përket 

standardit procedural të ekzistimit të dyshimit të bazuar mirë, i cili në rastin konkret plotësohet, 

dhe rrjedh se të pandehurit janë të përfshirë në veprime inkriminuese të theksuara në aktakuzë, 

pretendimet tjera lidhur me fajësinë apo pafajësinë do të trajtohen në shqyrtim gjyqësor pas 

vlerësimit gjithëpërfshirës të provave në tërësi. 

 

Për arsyet e lartcekura, Gjykata e shkallës së parë ka vepruar drejt kur ka refuzuar kërkesat e 

mbrojtësve së  të pandehurve  për kundërshtimin e provave dhe  hudhjen e aktakuzës, si të 

pabazuara në bazë të nenit 249 par.3 të KPPRK-së, me që nuk paraqiten asnjë nga rrethanat e 

parapara në nenin 250 par.3 të KPPK-së. 

Nga arsyet e sipërcekura u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi konform dispozitës së 

nenit 416 par.2 të KPPRK-së. 
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