
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

 

 

APS.nr.09/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT NË KOSOVË – Departamenti Special, në Kolegjin Penal të 

përbërë nga gjyqtarët, Kreshnik Radoniqi – Kryetar i kolegjit, Burim Ademi dhe Vaton 

Durguti – anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Bajram Rexhahmetaj si 

procesmbajtës, në çështjen penale kundër të akuzuarve E.T. dhe M.L. për shkak të dy 

veprave penale Falsifikim i dokumenteve në bashkëkryerje nga neni 335 paragrafi 1 dhe neni 

398 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, të akuzuarit D.P. për shkak të veprës penale 

Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 të KPRK-së, dhe veprës penale 

Lidhja e Kontratës së Dëmshme nga neni 291 paragrafi 1 dhe 2 të KPRK-së, të akuzuarit 

A.GJ. për shkak të veprës penale Keqpërdorim i detyrës zyrtare apo i autoritetit zyrtar nga 

neni 422 të KPRK-së, të akuzuari H.H. për shkak të veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo 

i autoritetit zyrtar nga neni 422 të KPRK-së, të akuzuarit A.D. për shkak të veprës penale 

shtytje në kryerjen e veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

lidhur me nenin 32 te KPRK-së, të akuzuarit E.T. dhe S.L. për shkak të veprës penale shtytje 

në kryerjen e veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje nga 

neni 422 lidhur me nenet 31 dhe 32 të KPRK-së, duke vendosur në lidhje me ankesën e 

Prokurorisë Speciale PPS.nr.97/12 të datës 04.09.2019, si dhe përgjigjeve në ankesë të 

mbrojtësve të të akuzuarve avokat A.Q. mbrojtës i të akuzuarit M.L., avokat A.K. mbrojtës i 

të akuzuarit A.D., avokat S.B. mbrojtës i të akuzuarit H.H., avokat R.G. mbrojtës i të 

akuzuarit A.GJ., avokat B.T. mbrojtës i të akuzuarit D.P., avokat M.N. mbrojtës i të akuzuarit 

E.T., avokat A.K. mbrojtës i të akuzuarit S.L., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda PKR.nr.18/2015 të datës 

09.08.2019, me datë 30.10.2020 mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Speciale të Kosovës 

PPS.nr.97/2012 e datës 04.09.2019, për sa i përket pikave të dispozitivit, I.a), II a dhe 

b, III, IV, V dhe VI, ndërsa aktgjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë Departamenti 

i Krimeve të Rënda, PKR.nr.18/2015 i datës 09.08.2019, VËRTETOHET. 

 

II. NDRYSHOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore ne Prishtinë – Departamenti i 

Krimeve të Rënda, PKR.nr.18/2015 i datës 09.08.2019, për sa i përket pikës I.b) të 

dispozitivit, dhe aktakuza për këtë pikë REFUZOHET. 
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III. Për sa i përket pjesëve tjera të aktgjykimit lidhur me shpenzimet e procedurës penale 

dhe kërkesës pasurore juridike, aktgjykimi mbetet i pandryshuar. 

 

 

A r s y e t i m 

 
 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda ka nxjerr aktgjykimin 

PKR.nr.18/15 të datës 09.08.2019, me të cilin aktgjykim ndaj të akuzuarve E.T. dhe M.L., për 

veprën penale të falsifikimit të dokumenteve në bashkëkryerje nga neni 335 par.1 dhe neni 

398 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, është refuzuar akuza për shkak të parashkrimit të 

ndjekjes penale e evidentuar si pikën e aktakuzës I.a). Po me të njëjtin aktgjykim të akuzuarit 

E.T. dhe M.L. janë liruar nga akuza për veprën penale falsifikim të dokumenteve në 

bashkëkryerje nga neni 335 par.1 dhe neni 398 par.1 lidhur me nenin 31 te Kodit Penal, e 

evidentuar si pikë e aktgjykimit I.b). I akuzuari D.P. është liruar nga dy pika të akuzës për 

vepër penale Keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 të KPRK-së, dhe për 

vepër penale Lidhja e Kontratës së Dëmshme nga neni 291 paragrafi 1 dhe 2 të KPRK-së. I 

akuzuari A.GJ. është liruar nga akuza për veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 të Kodit Penal të Kosovës. I akuzuari H.H. është liruar nga akuza për 

veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 te kodit penal te 

Kosovës. I akuzuari A.D. është liruar nga akuza për shkak të veprës penale shtytje në kryerjen 

e veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 lidhur me nenin 32 

të Kodit Penal të Kosovës. Të akuzuarit E.T. dhe S.L. janë liruar nga akuza për veprën shtytje 

në kryerjen e veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje nga 

neni 422 lidhur me nenin 31 e 32 te Kodit penal të Kosovës. 

 

Gjykata në aktgjykim po ashtu ka vendosur që shpenzimet e procedure penale bijën në barrë 

të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate në bazë të nenit 424 par.1 të Kodit të procedurës penale. 

Ndërsa G.H. si përfaqësues i autorizuar i palës së dëmtuar për realizmin e kërkesës pasurore 

juridike e ka udhëzuar në kontest civil në mbështetje të nenit 423 par.3 të Kodit të Procedurës 

Penale. 

 

Palët ankuese dhe përgjigjet në ankesë 

 

Prokuroria speciale ne Prishtinë ka parashtruar ankesën PPS.nr.97/12 të datës 04.09.2019, 

kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë për shkak të bazave ligjore, Vërtetim i 

gabueshëm apo jo i plotë i gjendjes faktike, në raport me të gjithë të akuzuarit, duke 

propozuar në ankesë që gjykata e Apelit ta aprovoj në tërësi ankesën dhe aktgjykimin e 

atakuar të gjykatës së shkallës së parë ta anuloj dhe çështjen penale ta kthej në rigjykim dhe 

rivendosje. 

 
 

Përgjigje në ankesën e prokurorisë kanë parashtruar mbrojtësit e të akuzuarve: 
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Avokat A.Q. mbrojtës i të akuzuarit M.L., në përgjigjen në ankesë propozon që gjykata e 

Apelit ta refuzoj ankesën e Prokurorisë si të pabazuar, nga se gjykata e shkallës së parë drejt 

ka vendosur kur ka marre aktgjykimin e atakuar. 

 

Avokat M.N. mbrojtës i të akuzuarit E.T., në përgjigjen në ankesë ka propozuar që gjykata e 

Apelit ta refuzoj si të pabazuar ankesën e prokurorisë speciale, ndërsa aktgjykimin e gjykatës 

se shkalles se parë ta vërtetoj. 

 

Avokat B.T. mbrojtësi i të akuzuarit D.P., në përgjigjen në ankesë ka propozuar që gjykata e 

apelit ta refuzoj ankesën e prokurorisë, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ta 

vërtetoj. 

 

Avokat R.G., mbrojtës i të akuzuarit A.GJ., ne përgjigjen ne ankese ka propozuar qe ankesa e 

prokurorisë nga gjykata e Apelit te Refuzohet si e pabazuar, ndërsa aktgjykimi i gjykatës se 

shkallës se parë të vërtetohet. 

 

Avokat S.B., mbrojtës i të akuzuarit H.H., në përgjigjen në ankesë ka propozuar që gjykata e 

apelit ta refuzoj si të pabazuar ankesën e prokurorisë, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës se parë ta vërtetoj. 

 

Avokat A.K. mbrojtës i të akuzuarit A.D., në përgjigjen në ankesë ka propozuar që gjykata e 

Apelit ta refuzoj si të pabazuar ankesën e prokurorisë, ndërsa aktgjykimin e gjykatës se 

shkalles së parë ta vërtetoj. 

 

Avokat A.K. me datë 19.09.2019 ka parashtruara njoftimin se me datë 09.08.2019 ka pranuar 

ankesën e prokurorisë speciale, mirëpo i njëjti nuk ka pranuar ende aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë, duke njoftuar gjykatën e Apelit se në momentin e pranimit të aktgjykimit 

rezervon të drejtën për të parashtruar përgjigje në ankesën e prokurorisë. Gjykata e Apelit 

konstaton se lënda në këtë gjykatë ka arritur me datë 30.09.2019, ndërsa në shkrE. e lëndës 

rezulton se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë PKR.nr.18/2015 është pranuar nga 

avokat A.K. me datë 19.09.2019, dhe deri në mbajtjen e seancës së kolegjit mbrojtësi nuk 

kishte parashtruar përgjigje në ankesën e prokurorisë. 

 

Gjykata ka mbajtur seancën e kolegjit me date 29.06.2020, në të cilën ka ftuar palët, e në të 

cilën seancë kanë marrë pjesë, të akuzuarit E.T., D.P., A.GJ., si dhe mbrojtësit, avokatët 

M.N.,  B.T., S.B., A.K., M.H. me autorizim zëvendësues, ndërsa nuk kanë prezantuar, 

Prokurori i Apelit, përfaqësuesi i të dëmtuarës, G.H., të akuzuarit M.L., H.H., A.D. dhe S.L., 

dhe mbrojtësit A.Q., R.G. dhe A.K.. 

 

 

Pasi qe ka analizuar me kujdes aktgjykimin e atakuar, pretendimet ankimore te prokurorisë, 

përgjigjet e dhëna nga mbrojtësit e te akuzuarve, duke shqyrtuar shkrE. e lëndës, ka gjetur se 

ankesa e Prokurorisë është e pa bazuar. 
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Përkundër se Prokuroria kishte parashtruar ankesë vetëm për bazën ankimore te vërtetimit te 

gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, Gjykata e apelit, në mbështetje të nenit 394 

paragrafi 1 duke shqyrtuar zyrtarisht shkeljet esenciale siç përcakton kjo dispozite ligjore, 

gjenë se aktgjykimi i gjykatës së  shkallës së parë nuk është marrë në shkelje esenciale të 

dispozitave procedurale, për të cilat ka detyre kjo gjykate ti shqyrtoj zyrtarisht. 

 

Pretendimet ankimore të prokurorisë në raport me secilin të pandehur: 

 

- Prokuroria thekson se gjykata nuk e ka vërtetuar në mënyrë të plotë gjendjen faktike në 

raport me të akuzuarit E.T. dhe M.L. kur ka konstatuar se në veprimet e të akuzuarve, nuk 

manifestohen elementet e veprës penale, gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se të 

akuzuarit me dashje kanë ndërmarr veprime që kanë hartuar 7 dokumente të rrejshme, 

përkatësisht deklarata të ekskluzivitetit dhe disponueshmërisë, e datës 23.03.2012 në të 

cilat janë falsifikuar nënshkrimet e L.T., A.Q., G.E., A.K., I.G., A.R. dhe F.V.. Përveç 

dokumentet që vërtetojnë këto rrethana janë vërtetuar edhe në deklarata e marra gjatë 

fazës së hetimeve por edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, ku L.T. thekson se ka qenë i 

mashtruar dhe i kërcënuar, rrethana këto që vërtetohen edhe nga sms të shkëmbyera 

ndërmjet E.T. dhe L.T. me datë 13.12.2012. Vepra penale e mashtrimit dhe falsifikimit 

rezulton dhe vërtetohet qartë edhe nga ekspertizat grafologjisë e datës 30.09.2013 sipas se 

cilës është konstatuar se nuk janë nënshkruara deklarata nga, L.T., A.Q., G.E., A.K., I.G. 

dhe F.V. me datë 23.03.2012, dhe se eksperti kishte konkluduar se i akuzuari E.T. ka 

falsifikuar nënshkrimet e A.Q. dhe G.E. dhe është e mundur ti ketë falsifikuar ato te L.T., 

A.K., I.G. dhe F.V.. 

 

- Prokuroria thekson se gjykata e shkallës së parë në raport me të akuzuarin D.P., gabimisht 

është bërë vërtetimi i gjendjes faktike dhe po ashtu nuk është bërë vërtetimi në mënyrë të 

plotë. Theksohet se gjatë tërë kohës sa ka zgjatur procedura e aktivitetit të prokurimit 

publik në rastin e autoritetit kontraktues KEK ... por edhe me rastin e nënshkrimit të 

kontratës, i akuzuari e ka ditur ose të paktën është dashur ta dijë për veprimet e ndërmarra 

të cilat kanë qenë në kundërshtim me ligjin e prokurimit publik, madje shumicën e 

shkeljeve i kishte shkaktuar ai vet, sikurse është rasti për ta anuluar aktivitetin e 

prokurimit publik, përkundër faktit se procesi i vlerësimit fillestar kishte dërguar vetëm 

deri te përzgjedhja e vetëm një ofertuesi te përshtatshëm, e cila është në kundërshtim me 

nenin 32 pika 4 te LPP-së. I njëjti kishte dështuar për ta kundërshtuar vendimin e 

kundërligjshëm të OSHP-së, nënshkruar nga tani i pandehuri H.H. i datës 28.05.2012 me 

nr. 86/12 përmes të cilit ishte urdhëruara KEK-ut që të rivlerësoj procesin e aktivitetit të 

prokurimit publik, dhe se i akuzuari ishte dashur që të paraqes rastin në Gjykatën 

kompetente sipas nenit 99 pika 3 te LPP-së, dhe ndërmarrja e këtyre veprimeve do të 

shpinte në anulimin e aktivitetit të prokurimit publik. Përkundër se i akuzuari ishte i 

informuar plotësisht me mangësitë e konsorciumit S... & W... lidhur me plotësimin e 

kritereve të përzgjedhjes personelit dhe licenca e sigurimit, ai duke injoruara këto 

mangësi, në vend se ta diskualifikoj konsorciumin fillimisht miraton raportin e vlerësimit 

dhe pastaj nënshkruan kontratën e prokurimit, po ashtu theksohet se në përputhje me 

nenin 67 te Ligjit për prokurimin publik, i akuzuari ka pasur për detyrë që të siguroj prova 
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nga operatoret ekonomik që ata të prezantojnë licencën e kërkuar dhe të posedojnë 

kualifikimet minimale profesionale të cilat janë saktësuar në dosjen e tenderit dhe në 

njoftimin për kontratë, mungesa e të cilave do ta dërgonte në anulimin e aktivitetit të 

prokurimit. 

 

- Prokuroria thekson se gjykata e shkallës së parë ka bërë vërtetim të gabuar dhe jo te plotë 

të gjendjes faktike ndaj të akuzuarit A.GJ. kur e ka liruar nga akuza, kjo pasi që nga 

provat që mbështesin akuzën dhe atyre të shqyrtuara në shqyrtim gjyqësor, është vërtetuar 

se i akuzuari si Drejtor Menaxhues i KEK-ut, ka shfrytëzuar autoritetin e tij zyrtar dhe ka 

tejkaluar kompetencat e tij ashtu që me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për 

personat tjerë në vlerë prej 6.182.609.76 euro në dëm të KEK-ut, dhe me qëllim që të 

shmangë përgjegjësin e tij që të nënshkruante vet kontratën me vlerë të madhe në mënyrë 

të kundërligjshme ka autorizuar këshilltarin e tij teknik R.SH. që të  nënshkruante 

kontratën në emrin e tij, pavarësisht faktit se sipas nenit 26 lidhur me nenin 10 të Ligjit 

për prokurimin publik ai nuk kishte te drejt të nënshkruante kontratën e tillë. Veprimet e 

tilla i akuzuari i kishte ndërmarr me qëllim që të shmangte përgjegjësin e tij për 

nënshkrimin e kontratës, e për të cilat ishte i vetëdijshëm se ishte veprim i 

kundërligjshëm, dhe se për nënshkrimin e kësaj kontrate kishte pasur presion nga tani të 

akuzuarit E.T. dhe S.L., presion ky qe ishte shprehur gjatë takimit me të akuzuarin A.GJ., 

veprime këto në kundërshtim me nenin 26 te LPP-së. Prokuroria thekson se është fakt se 

nuk ka asnjë bazë ligjore në LPP-në që i jap të drejtë të akuzuarit A. për ta autorizuar një 

person tjetër që të nënshkruaj kontratën, megjithatë një bazë e tillë nuk rezulton as në 

kontratën e punës së të akuzuarit, por nuk ekziston as baza ligjore qe R.SH. të ndërmerr 

veprimin e tillë të nënshkrimit t kontratës, veprimet e tilla nuk ishin aplikuar as në të 

kaluarën e ndërmarrjes se KEK-ut në rastin e nënshkrimit të kontratave me vlera të 

mëdha, me përjashtim të kontratave me shuma të vogla. 

 

- Prokuroria thekson se gjykata e shkallës së parë ka bërë vërtetim të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike, kur e ka liruara të akuzuarin H.H. nga aktakuza, pasi që rezulton se 

është vërtetuar se gjatë vitit 2012 si kryetar i organit Shqyrtues te Prokurimit Publik i ka 

tejkaluar kompetencat e tij dhe autorizimet duke ndërmarr veprime të kundërligjshme në 

dobi të konsorciumit S... & W..., ku fillimisht aprovoi ankesën me datë 29.05.2012 dhe e 

urdhëroj KEK-un që të rivlerësoj ofertat e parashtruara në aktivitetin e prokurimit KEKO 

– ..., të cilat duhet të kenë shpie në zgjedhjen e fituesit të njëjtë, veprime këto në 

kundërshtim me nenin 32 te LPP-së, pastaj i njëjti me datë 13.09.2012 mbi bazën e 

raportit te ekspertit të OSHP-së, e refuzoi ankesën e kompanisë B..., edhe pse i njëjti 

raport shihet se ka dobësi të theksuara ligjore dhe faktike e që përmes të njëjtit është 

arritur që të fitoj konsorciumi S... &W... që janë shpallur fitues dhe është nënshkruar 

kontrata nga ana e autoritetit kontraktues KEK-ut. 

 

- Prokuroria thekson se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë ka 

vërtetuar gjendjen faktike, kur e ka liruar të akuzuarin A.D. nga akuza, prokuroria 

pretendon se i akuzuari A. në cilësinë e ekspertit të OSHP-së, e ka përpiluar raportin 

nr.209/12 përmes të cilit propozoj refuzimin e ankesës se bazuar të operatorit ekonomik 
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B..., dhe në ketë mënyrë ai ndikoi që pastaj kryetari i OSHP-së, ta aprovoj vendimin e 

kundërligjshëm në dobi të konsorciumit S... & W.... Prokuroria po ashtu pretendon se 

gjatë shqyrtimit dhe analizimit rezulton se raporti i përpiluar nga i akuzuari nuk përmban 

shqyrtim real nga ana e ekspertit sa i përket besueshmërisë së pretendimeve të operatorit 

ekonomik B..., në lidhje me çështjen e nen kriterit 2, licenca që mungon e sigurimit dhe 

ndalesa e qasjes në dokumentet e tenderit të Konsorciumit S... & W..., kjo mënyrë e 

vlerësimit është në kundërshtim me nenin 114, sipas se cilës dispozite eksperti duhet të 

përgatisë, një vlerësim në formë të shkruar të veprimit të prokurimit dhe vlerësim për 

besueshmërinë e çdo pretendimi të përfshirë në ankesë, dhe rezulton se në këtë rast nuk 

është vepruar kështu. Po ashtu theksohet se gjatë vitit 2011 i akuzuari A.D. ne cilësinë e 

zyrtarit të prokurimit ne AKM, i kishte dhënë një kontratë S... në vitin 2011, dhe kur 

kishte filluar procesi i prokurimit ne KEK, ai përmes telefonit e kishte kontaktuar disa 

here tani te akuzuarin E.T.. 

 

- Prokuroria thekson se gjykata e shkallës së parë, ka vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo 

të plotë gjendjen faktike kur të akuzuarit E.T. dhe S.L. janë liruar nga akuza, siç 

pretendon prokuroria është vërtetuar se të akuzuarit të paktën në dy raste përkatësisht në 

mesin e muajit Qershor dhe Tetor të viti 2012 në mënyrë të kundërligjshme kishin 

ndërhyrë në rrjedhën e procesit të prokurimit publik duke iu qasur zyrtarëve të KEK-ut, 

me qëllim që ti shtynin ata që të keqpërdorin detyrat e tyre zyrtare dhe të marrin vendimi 

në favor të konsorciumit S... & W.... Fillimisht gjatë rrjedhës së vlerësimit të akuzuarit u 

takuan me R.R.n që ishte Kryesues i komisionit për Ri-vlerësim dhe të njëjtit i sugjeruan 

që ta bëj vlerësimin në mënyrën e caktuar, pastaj kur ka përfunduar vlerësimi të akuzuarit 

u takuan me të akuzuarin A.GJ. dhe E.N. dhe nga të njëjtit kërkuan që ta përshpejtojnë 

procesin e nënshkrimit të kontratës, veprimet e të akuzuarve ishin në kundërshtim me 

nenin 55 dhe nenin 130 te LPP-ës, që sipas këtyre dispozitave përcaktohen ndalesa të tilla 

të komunikimit me zyrtarët e autoritetit kontraktues në rrjedhën e procesit të Prokurimit 

dhe që ndalon çdo ndikim mbi zyrtarët e tillë. Po ashtu theksohet se për këto rrethana 

është e rëndësishme se i akuzuari M.L.  dhe J.L. te cilët janë të punësuar në S... që të dy 

janë nipër të të akuzuarit S.L. andaj kjo shpjegon edhe interesin e tij personal ndaj 

kompanisë.  Po ashtu i akuzuari E.T. është shok i afërt me të akuzuarin S.L. dhe 

rrjedhimisht nuk rezulton ndonjë arsyetim logjik tjetër rreth interesimit nga i akuzuari S., 

në organizimin e takimeve të tilla ndërmjet të akuzuarit E. dhe zyrtarëve të KEK-ut, çka 

rezulton në motive personale dhe me qëllim që ti ndihmoj për të përfituar dobi materiale. 

 

Gjetjet e gjykatës dhe arsyet e pjesës refuzuese në raport me pretendimet e 

prokurorisë: 

 

Për sa i përket pikës I a) të dispozitivit të aktgjykimit, gjykata e shkallës së parë e ka 

refuzuar aktakuzën në raport me të akuzuarit E.T. dhe M.L. për veprën penale Falsifikim të 

dokumenteve në bashkëkryerje nga neni 335 paragrafi 1 dhe neni 398 paragrafi 1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së. Në raport me këtë pikë të aktgjykimit, kjo gjykata vëren se veprimet që 

dyshoheshin të akuzuarit se i kishin ndërmarr janë ndërmjet periudhës së marsit 2012 dhe 
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13.12.2012, veprime këto që pretendohej se në këtë periudhë kohore të akuzuarit kishin kryer 

veprën penale. Duke qenë se vepra penale që ngarkoheshin të akuzuarit në përshkrimin faktik 

rezultojnë elementet e veprës penale të falsifikimit të dokumenteve që inkriminohet në nenin 

398 paragrafi 1, mirëpo në kualifikimin juridik të kësaj vepre penale rezulton edhe dispozita e 

nenit 335 paragrafi 1 e që inkriminon veprën penale të mashtrimit, megjithatë duke qenë se 

që të dy këto vepra penale maksimumin e dënimit të paraparë kanë dënimin me burgim deri 

në 3 vite, e duke qenë se veprimi i fundit i ndërmarr siç dyshoheshin të akuzuarit ishte data 

13.12.2012, rezulton se nga kjo datë e deri në datën 13.12.2018 ka arritur parashkrimi absolut 

i ndjekjes penale sipas nenit 106 par. 1 nën par 1.5 ku parasheh se parashkrimi i ndjekjes 

penale arrin në afat prej 3 viteve (parashkrimi relativ i ndjekjes penale), ndërsa neni 107 

paragrafi 8 parasheh se ndjekja nuk mund të bëhet në asnjë rrethanë kur të ketë kaluar dyfishi 

i kohës së afatit të parashkrimit të ndjekjes, që nënkupton se nga data 13.12.2012 gjer me 

datë 13.12.2018 kanë kaluar 6 vite që rezulton se edhe ka arritur parashkrimi absolut i 

ndjekjes penale, për këto rrethana gjykata e shkallës së dytë akcepton arsyetimin e dhënë nga 

gjykata e shkallës së parë në faqe nr. 99 të aktgjykimit kur ka argumentuar arsyet mbi të cilat 

e ka refuzuar aktakuzën ndaj të akuzuarve M.L. dhe E.T. për veprën penale të Falsifikimit të 

Dokumenteve nga neni 398 paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Prandaj, pretendimet 

e tilla të prokurorisë as nga gjykata e Apelit nuk mund të vlerësohen nga se rrjedha e afatit të 

parashkrimit të ndjekjes penale nuk mundëson gjykatën që të vlerësoj asnjë pretendim të 

palës akuzuese.  

 

Për sa i përket pikës II të dispozitivit të aktgjykimit lidhur me të akuzuarin D.P., që 

prokuroria pretendon se kishte dështuar të ndërmerr veprime për të ankimuar vendimin e 

OSHP-së sipas nenit 99 paragrafi 3, për rivlerësimin e procesit të prokurimit publik, duke 

theksuar se ishte në dijeni përkatësisht ishte dashur të jetë në dijeni, se konsorciumi kishte 

mangësi në dokumentacion dhe atë në licenca dhe n personel. Kjo gjykatë gjen se gjykata e 

shkallës së parë, për rrethanat që e ndërlidhin të akuzuarin D.P. drejtë ka vërtetuar gjendjen 

faktike dhe në mënyrë të plotë. Siç rezulton nga arsyetimi i aktgjykimit gjykata e shkallës së 

parë në faqe 68 dhe 69, ka konstatuar se ishte i akuzuari D.P. që kishte lëshuar raportin e 

vlerësimit të procesit tenderues dhe ishte vendosur për anulimin e tenderit nga faktin se kishte 

rezultuar vetëm një operator ekonomik i përgjegjshëm, çka nënkupton se ai ishte duke 

zbatuar detyrimet e tija. Siç rezulton në rrjedhën e veprimit të të akuzuarit D.P. që kishte 

anuluar procedurën e tenderimit, kompania S... kishte parashtruar ankesë në OSHP, dhe 

OSHP-ja në kuadër të panelit kishte marr vendimin nr. 86/2012 të datës 29.05.2012 me të 

cilin vendim procedura e tenderimit që ishte anuluar nga i akuzuari D.P. ishte rikthyer në 

rivlerësimin e ofertave, e që vendimi i OSHP-së ishte i mbështetur edhe në raportin e 

ekspertes SH.H., raport ky i datës 14.05.2012. 

 

Fakti se i akuzuari kishte dështuar të kundërshtoj vendimin e OSHP-së, duke u bazuar në 

nenin 99 paragrafi 3 i LPP-së, e cila dispozite thekson se: “Të gjitha vendimet e nxjerra nga 

OSHP mund të shqyrtohen nga Gjykata kompetente në pajtim me ligjin për shqyrtimin 

gjyqësor të çështjeve administrative”. Nga kjo dispozitë rezulton se nuk ishte detyrim i të 

akuzuarit D.P. për të inicuar procedurën e konfliktit administrativ që zbatohet sipas kësaj 

dispozite ligjore, nga se kjo dispozitë ligjore jap mundësi, pra përdorë shprehjen “Mund”, 
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ndërsa prokuroria thekson se i akuzuari ishte dashur, çka nënkupton se prokuroria dispozitën 

ligjore synon t’ia ngarkoj të akuzuarit si detyrim për të parashtruar padi në procedurën e 

konflikti administrativ. Fakti se padia e tillë përkatësisht vendimi i OSHP-së nuk ishte goditur 

ne gjykatën kompetente nga autoritetit Kontraktues – KEK, pretendohet se nuk ishte 

ndërmarr me qellim për te përfituar personat e tjerë, nuk rezulton as nga shkrE. e lendes, nga 

se vet i akuzuari D. kishte nxjerr raportin për anulimin e procedurës se tenderimit, dhe 

pikërisht kundër këtij vendimi ishte ankuar Konsorciumi S... & W..., pra vet fakti i anulimit te 

procedurës se tenderimit nga i akuzuari e provon te kundërtën e pretendimit te akuzës ne 

raport me qëllimin e te akuzuarit për te përfituar personat tjerë ne rastin konkret konsorciumi 

S... & W.... Nga ana tjetër për gjykatën e Apelit kontrolli administrativ i procedurave te 

aktivitetit tenderues ushtrohet nga OSHP-ja, ku palët kanë te drejte te parashtrojnë ankesa, 

dhe me vet faktin e ushtrimit te kontrollit te tille ndaj vendimeve te autoritetit kontraktues 

prej OSHP-së, nuk nënkupton që këto autoritete kontraktuese kanë detyrim ligjor për të 

ngritur pretendim në gjykatën kompetente, andaj në mungesë të rrethanave dhe provave që do 

të provonin dashjen dhe qëllimin e të akuzuarit D.P. për të përfituar personat e tjerë edhe kjo 

gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar 

gjendjen faktike, dhe në tërësi akcepton arsyet e paraqitura nga gjykata e shkallës së parë në 

aktgjykim. Për më tepër prokuroria pretendon se vendimi i OSHP-së i cili nuk ishte goditur 

nga i akuzuari në gjykatën kompetente është vendim i kundërligjshëm, kjo gjykate rikujton se 

prokuroria nuk mund të konstatoj asnjë vendim të asnjë organi administrativ si të 

kundërligjshëm përderisa si i tillë nuk është konstatuar qoftë nga një organ më i lartë në 

nivelin administrativ apo nëse gjykata në procedurë nuk ka konstatuar se vendimi i tillë është 

i kundërligjshëm, dhe në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe as në shkrE. e lëndës 

– provat e administruara nuk rezulton një vendim i ndonjë organi më të lartë administrativ 

apo ndonjë vendim gjyqësor që konstaton se vendimi i OSHP-së për rivlerësim të ofertave nr. 

86/2012 të datës 29.05.2012 të jetë konstatuar si i kundërligjshëm. Sa i përket pretendimeve 

te prokurorisë për këto shkaqe nuk i gjen të bazuara në raport me të akuzuarin D.P.. Duke 

qenë se i akuzuari D.P. ngarkohej edhe për veprën penale për lidhjen e kontratës së dëmshme 

nga neni 291 par. 1 dhe 2 të KPRK-së, kjo gjykate vëren se në ankesën e prokurorisë speciale 

nuk është theksuar asnjë pretendim për sa i përket gjetjeve të gjykatës së shkallës së parë për 

këtë pikë të dispozitivit të aktakuzës në kuptim të vërtetimit të drejtë apo jo të plotë të 

gjendjes faktike. Megjithatë, Gjykata e Apelit gjen se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë edhe për sa i përket pjesës që lidhet me veprën penale të lidhjes se kontratës së 

dëmshme, është i drejtë dhe i ligjshëm dhe se arsyet e dhëna për sa i përket kësaj pikë të 

dispozitivit janë të qëndrueshme dhe të pranueshme edhe për këtë gjykatë. Për më tepër nga 

rrethanat faktike në dispozitiv konstatohet se ka vepruar në kundërshtim me nenin 16 

paragrafi 2.12 të rregullores së prokurimit të datës 01.02.2012, mirëpo kjo dispozitë e 

rregullores parasheh se, “Nëse Zyrtari i Prokurimit është në dijeni se gjatë ushtrimit të 

aktivitetit  të prokurimit ose dhënies së kontratës ka pasur një ose më shumë shkelje të LPP-

së, ai/ajo nuk do të nënshkruajë kontratën….” Çka do të thotë se i akuzuari do të duhej të 

ishte në dijeni të shkeljeve ligjore, çka nuk rezulton i provuar fakti i dijenisë se të akuzuarit 

për ndonjë shkelje ligjore. Përkundër kësaj dispozite të rregullores së prokurimit, neni 26 

paragrafi 1 i Ligjit të prokurimit publik, parasheh se “Përveç, siç përcaktohet në paragrafin 

2. dhe 3. të këtij neni, zyrtari përgjegjës i prokurimit i një autoriteti kontraktues është i vetmi 
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person i autorizuar që të lidh ose të nënshkruajë një kontratë publike në emër të autoritetit të 

tillë kontraktues. Nënshkrimi dokumenton se kontrata është dhënë në pajtueshmëri me ligjin 

aktual”. Andaj, përderisa ai ishte i bindur se veprimet e autoritetit kontraktues ishin ne 

pajtueshmëri me ligjin ai kishte edhe detyrim për nënshkrimin e kontratës. 

 

Për sa i përket pikës III të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, siç thekson prokuroria në 

ankesë se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë gjendjen 

faktike, gjykata e apelit gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka 

vërtetuar gjendjen faktike në raport me të akuzuarin A.GJ. që ngarkohej për veprën penale të 

Keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga neni 422 i KPRK-së. Gjykata e apelit i vlerëson të drejta 

dhe të plota arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë. Duke i akceptuar në tërësi arsyet e 

dhëna nga gjykata e shkallës së parë kjo gjykatë në raport me pretendimet ankimore të 

prokurorisë gjen se, dispozita e nenit 26 paragrafi 2 parasheh se “Përveç nënshkrimit të 

zyrtarit përgjegjës të prokurimit të përmendur në paragrafin 1. të këtij neni, kontratat me 

vlera të mëdha të autoriteteve kontraktuese duhet që gjithashtu të nënshkruhen në emër të 

autoritetit kontraktues nga Zyrtari Kryesor Administrativ, si dhe Ministri ose autoriteti tjetër 

përkatës publik. Nënshkrimet e përcaktuara sipas këtij Neni, konfirmojnë dhe pranojnë të 

drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në kontratë dhe vërtetojnë se kontrata është në pajtim të 

plotë me këtë ligj. Kontratat që nuk nënshkruhen në pajtim me paragrafin 1. dhe 2. të këtij 

neni janë të pazbatueshme.” Dispozita e nenit 422 ne paragrafin 2 nën paragrafi 2.2, 

parasheh, “moskryerja me dashje e ndonjë detyre te domosdoshme te përcaktuar me ligj”. 

Nga kjo rezulton se sipas dispozitës se nenit 26 të Ligjit për prokurimin publik detyra e 

nënshkrimit të drejtorit menaxhues të KEK-ut, të akuzuarit A.GJ. ka qenë detyrë e tij në 

kuadër të kompetencave që ligji drejtpërdrejt ia ka caktuar, por përveç detyrës së tillë 

dispozita e nenit 422 paragrafi 2 ka përcaktuar se moskryerjen me dashje të ndonjë detyre të 

domosdoshme. Nga provat që janë administruar në shqyrtimin gjyqësor, rezulton i provuar 

fakti se i akuzuari A.GJ. nuk ishte prezent pasi që OSHP-ja kishte shqyrtuar ankesën e B... të 

cilën edhe e kishte refuzuar dhe se i njëjti ishte në udhëtim zyrtar jashtë vendit, rezulton se 

OSHP-ja kishte lëshuar urdhër për zbatimin e vendimit të marr sipas ankimimit, në të 

kundërtën do të pasonin gjobat dhe ndëshkimet ndaj autoritetit kontraktues, nga dëshmia e 

dëshmitarit S.B. të dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 25.05.2018, rezulton se 

sigurimi fizik i objekteve te KEK-ut, ishte duke u bërë nga personat që ishin të punësuar sipas 

kontratës mbi veprën, se i akuzuari përmes asistentes se tij kishte njoftuar që autorizimin e 

kishte bartur te R.SH.. Po ashtu dëshmitari S. që kishte pozitën e Drejtorit te zyrës ligjore në 

KEK, pohon se sipas mendimit tim nuk ka pasur mundësi të shtyrjes se nënshkrimit të 

kontratës. Të gjitha këto rrethana qartësisht vërtetojnë edhe për gjykatën e Apelit se nuk kemi 

të bëjmë me dashjen e të akuzuarit për moskryerjen e detyrës se tij, rrjedhimisht rezulton se 

me rastin e anulimit të procedurës tenderuese sipas vendimit të të akuzuarit D.P., vet i 

akuzuari A.GJ. e kishte njoftuar AKK-në për anulimin e tenderit, por se sipas OSHP-së ishte 

kthyer në rivlerësim, çka nënkupton se veprimi i të akuzuarit për të njoftuar agjencinë kundër 

korrupsionit për statusin e procedurës së anulimit të tenderit, e pikërisht ndaj vendimit të tillë 

për anulim ishte ankuar konsorciumi – që prokuroria pretendon se veprimet e të akuzuarit A. 

me rastin e mos nënshkrimit të kontratës janë bërë me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

për konsorciumin, vërtetojnë edhe mungesën e qëllimit te të akuzuarit. Përkundër këtyre 
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rrethanave gjykata e apelit rikujton se delegimi i një kompetence në asnjë rrethanë nuk e 

bartë përgjegjësinë penale se bashku me delegimin e kompetencës, megjithatë në rrethana të 

rastit konkret rezultojnë të paprovuara dy elemente thelbësore të veprës penale që i ngarkohet 

të akuzuarit, pra mungesa e dashjes dhe mungesa e qëllimit, dhe asnjërin nga këto elemente 

nuk rezultojnë as për gjykatën e apelit, andaj për të gjitha këto arsye gjykata e apelit 

pretendimet e prokurorisë nuk i gjen të bazuara. 

 

Për sa i përket pikës IV të dispozitivit të aktgjykimit te atakuar, ku prokuroria pretendon se 

gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike, 

në raport me të akuzuarin H.H. kur e ka liruar nga akuza, duke theksuar se i njëjti ka tejkaluar 

kompetencat e tij kur kishte vendosur lidhur me çështjen e anulimit të procedurës së 

tenderimit pasi që bazuar në nenin 32 të LLP-së do të duhej të refuzohej ankesa si dhe në 

rastin kur i akuzuari duke vendosur në bazë të ankesës së B... refuzon ankesën edhe pse 

shihet qartë se raporti i ekspertit ka dobësi të theksuara ligjore dhe faktike që përmes këtij 

raporti është arritur që konsorciumi S... & W... të shpallen fitues. Fillimisht Gjykata e Apelit 

rikujton se OSHP-ja është institucion që ka kompetenca për të vendosur në raport me 

procedurat e tenderimit që zhvillohen pranë cilitdo autoriteti kontraktues, po ashtu OSHP-ja 

është organ mbikëqyrës i procedurave tenderuese të autoriteteve kontraktues dhe mbikëqyrjen 

e ushtron përmes vendosjes në raport me ankE. e parashtruara nga palët pranë këtij 

institucioni ndaj veprimeve apo vendimeve që autoritetet kontraktues i zhvillon, siç ishte në 

rastin konkret KEK-u. Së dyti kjo gjykatë vëren se çështja e ankimimit pranë OSHP nuk 

është vendosur nga një zyrtar i vetëm, por nga një panel, dhe se votimi nuk diferencon votën 

e asnjërit nga anëtarët e panelit çka do të thotë se të gjithë anëtarët janë të barabartë me votë.  

 

Për sa i përket pretendimeve te prokurorisë në raport me të akuzuarin që i ngarkohen dy 

veprime thelbësore, dhe atë vendimi i marrë me datë 29.05.2012 nr. 86/12 për të shkuar në 

rivlerësim të procedurës së tenderimit, si dhe veprimi me rastin e vendosjes me datë 

16.08.2012 me nr 209/12 me të cilin ishte refuzuar ankesa e B.... Fillimisht gjykata gjen se i 

akuzuari nuk rezulton të ketë tejkaluar kompetencat, nga se tejkalimi i kompetencës nuk 

mund ti ngarkohet të akuzuarit për mënyrën se si ka vendosur (çka nënkupton se a ka 

vendosur që ta aprovoj ankesën apo ta refuzoj ankesën), kjo për shkak se do të kufizonte 

ushtrimin e funksionit, për me tepër prokuroria thekson se duke nxjerr vendimin për 

rivlerësim në tejkalim të kompetencave – përkundër opinionit të autoritetit kompetent – 

KEK-ut, ky pretendim për gjykatën e Apelit nuk mund të qëndroj ngase, është OSHP-ja si 

organ që shqyrton ankE. e autoritetit Kompetent. Kjo do të thotë se edhe opinioni i tillë i një 

autoriteti kompetent nuk mund të kufizoj mënyrën e vendosjes së OSHP-së, në të kundërtën 

nuk do te kishte logjike funksioni i institucionit të OSHP-së që ti nënshtrohej opinioneve të 

atyre institucioneve që i mbikëqyr përmes procedurave të ankimimit, siç prokuroria 

pretendon në rastin konkret se kishte një opinion të autoritetit kontraktues – KEK-ut, madje 

veprimi i tillë nuk mund ti ngarkohet të akuzuarit edhe për faktin se çështja ishte vendosur 

nga paneli shqyrtues që përbëhej prej tre anëtarëve ku i akuzuari H.H. ishte në cilësinë e 

kryetarit, ndërsa anëtar E.S. – Referues dhe T.S. - anëtarë, çka nënkupton se roli me 

vendimtar ishte i anëtarit referues, duke pasur parasysh natyrën e procedurës së vendosjes që 

anëtari referues ka detyrimin për paraqitjen në detaje të çështjes së procesit të ankimimit. 
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Lidhur me pretendimin që i ngarkohet të akuzuarit H.H. se ka lëshuar vendimin me datë 

16.08.2012 me nr 209/12 me të cilin kishte refuzuar ankesën e B..., pavarësisht nga fakti se ai 

ishte në dijeni që kriteret e caktuara nuk ishin përmbushur sipas dosjes se tenderit dhe 

njoftimit të kontratës (mungesa e personelit, mungesa e licencës se sigurimit, dhe piket për 

nën kriterin 2 marrja me monitorimin elektronik, dhe se raporti i ekspertit nuk përmban asnjë 

arsyetim të duhur për konkluzionet e arritura. Gjykata e Apelit për sa i përket këtyre 

rrethanave gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar 

gjendjen faktike, nga se siç u theksua me lartë edhe me rastin e ankesës ndaj kompanisë B..., 

OSHP-ja kishte vendosur brenda kompetencave ligjore dhe se ishte vendosur nga paneli 

shqyrtues, e ku si kryetar ishte i akuzuari H.H., ndërsa anëtar referues ishte T.S. dhe anëtar 

ishte O.K., çka nënkupton se vendimi nuk ishte marrë vetëm nga i pandehuri, por ishte marr 

në kuadër të panelit shqyrtues sipas rregullave të OSHP-së. Përkundër të gjitha këtyre 

rrethanave gjykata e apelit rikujton se për tu konsumuar vepra penale e keqpërdorimit të 

detyrës zyrtare duhet të rezultojë: “dashja e të akuzuarit dhe qëllimi për përfitim për vete apo 

për tjetrin, apo për ti shkaktuar dëm tjetrit”. Nga të gjitha rrethanat e fakteve, por as nga 

provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor për gjykatën e apelit nuk rezulton të vërtetohet 

dashja e të akuzuarit, përkatësisht qëllimi që me veprimet e tija të mundësohet përfitimi për 

M.L.n dhe E.T.n, madje vet prokuroria rrethanat e fakteve që i paraqet në aktakuzën ndaj të 

akuzuarit H.H. thekson “ai ka lëshuar vendimin me nr 209/12 me anë të së cilit ai ka 

konkluduar gabimisht që zyrtarët e KEK-ut...”, pra vet rrethanat e fakteve të pretenduara në 

dispozitivin e akuzës për gjykatën e zhbëjnë dashjen dhe qëllimin e të akuzuarit, nga se fakti 

që prokuroria thekson se ka konkluduar gabimisht tregon qartë që nuk kishte dashje për të 

kryer vepër penale, mund të këtë vlerësim nga ana e të akuzuarit për rrethanat e vendosjes, 

por nuk rezulton dashja, nga se nuk mund të ketë as dashje të gabueshme dhe as qëllim të 

gabueshëm, që do të konsistonte në keqpërdorim për të përfituar personi tjetër. Andaj, gjykata 

e Apelit lidhur me pretendimet ankimore në raport me piken IV të dispozitivit i gjen si të 

pabazuara, duke akceptuar në tërësi arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë për gjendjen 

e vërtetuar faktike, por edhe për arsyet e dhëna si me lartë kjo gjykate pretendimet ankimore 

nuk i ka gjetur të bazuara. 

 

Për sa i përket pikës V të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar lidhur me të akuzuarin A.D. 

ku prokuroria pretendon se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë ka 

bërë vërtetimin e gjendjes faktike, kur edhe e ka liruar të akuzuarin nga aktakuza, duke 

theksuar se, ai si ekspert i OSHP-së ka përpiluar raportin me nr.209/12 me të cilin ka 

propozuar refuzimin e ankesës se kompanisë B..., se ky raport nuk përmban shqyrtim real nga 

ana e ekspertit sa i përket besueshmërisë së pretendimeve të operatorit B... në lidhje me nën 

kriterin 2, mungesa e licencës dhe ndalesa e qasjes në dosjen e tenderit, dhe kjo mënyrë e 

vlerësimit është në kundërshtim me nenin 114 te LPP-së. Po ashtu prokuroria thekson se kur 

kishte filluar procesi i prokurimit në KEK i akuzuari përmes telefonit e kishte kontaktuar disa 

herë të akuzuarin E.T.. Për sa i përket këtyre pretendimeve të prokurorisë fillimisht gjykata e 

apelit konstaton se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar 

gjendjen faktike, dhe arsyet e dhëna në aktgjykimin e gjykatës se shkallës së parë për 

gjendjen e tillë faktike kur ka konstatuar se nuk provohet se i akuzuari ka kryer veprat penale, 

kjo gjykatë po ashtu i akcepton në tërësi. Lidhur me pretendimet ankimore gjykata e Apelit, 
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fillimisht ka parasysh se raporti i ekspertit në procedurën e Organit Shqyrtues të Prokurimit 

Publik ka të bëjë me dokumentin e kategorizuar të opinionit dhe opinioni i ekspertit nuk 

mund të konsiderohet si krijon efekt detyrues, e kjo rezulton nga neni 114 paragrafi 1 i LPP-

së, ku parasheh: “(iii) pajisë panelin shqyrtues, ankuesin dhe kryesuesin e autoritetit 

kontraktues me një vlerësim me shkrim mbi aktivitetin e prokurimit dhe vlefshmërinë e të 

gjitha pretendimeve të përfshira në ankesë”, ndërsa paragrafi 2 i kësaj dispozite përcakton se 

eksperti shqyrtues jap Rekomandim, që as rekomandimi nuk ka natyrën e aktit detyrues. 

Megjithatë, duke qenë se si opinioni apo edhe rekomandimi i ekspertit shqyrtues sipas 

dispozitave ligjore nuk kanë natyrë detyruese të aktit për OSHP-në, Gjykata e Apelit vlerëson 

se nuk rezulton i provuar si fakt pretendimi i prokurorisë se i akuzuari A. qëllimisht kishte 

shtyrë të akuzuarin Hysni për ta keqpërdorur detyrën zyrtare, nga fakti se rekomandimi i tillë, 

nuk përbën vendimin e OSHP-së, referuara nenit 117 ku OSHP nxjerr vendimin 

përfundimtar, kjo do të thotë se përderisa rekomandimi – opinioni i ekspertit shqyrtues nuk 

ka karakter detyrues nuk mund të konsiderohet si shtyrje për ta keqpërdorur pozitën zyrtare. 

Pretendimi se eksperti shqyrtues ishte në dijeni se nuk ishin vlerësuar kriteret në dosjen e 

tenderit, për gjykatën dijenia duhet të rezultojë nga rrethanat e fakteve, dhe se për sa i përket 

faktit së vlerësimit të nën kriterit për mbikëqyrje elektronike rezulton edhe nga emaili i 

dërguara nga KRPP-ja si autoritet kompetent për të dhënë opinione, ku me datë 16.07.2012 

kanë dërguar ndaj të akuzuarit D.P. me të cilën KRPP e ka udhëzuar që të vazhdohet me nën 

kriteret tjera meqenëse formula e paraqitur në dosjen e tenderit rezulton me zero pikë për të 

dy ofertuesit në tender, pikërisht kjo rrethanë e bënë të qartë faktin se ai ishte në dijeni për 

vlerësimin e nën kriterit, por se ekzistonte opinioni i KRPP-se, që kishte udhëzuar me 

vazhdimin e vlerësimit të nën kritereve tjera, lidhur me pretendimet për mungesën e 

personelit dhe licencës Gjykata e Apelit i akcepton në tërësi gjetjet e gjykatës se shkallës së 

parë kur ka arsyetuar për këto rrethana. Për të gjitha këto arsye kjo gjykatë gjen se 

pretendimet ankimore të prokurorisë janë të pabazuara, andaj si të tilla janë refuzuar në raport 

me të akuzuarin A.D.. 

 

Për sa i përket pikës VI të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, ku prokuroria pretendon se 

gjykata gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike kur edhe ka marr 

aktgjykim lirues ndaj të akuzuarve E.T. dhe S.L. për veprën penale, Nxitjes për keqpërdorim 

të detyrës zyrtare në bashkëkryerje nga neni 422 paragrafi 31 dhe 32 të KPRK-së, e që në 

pretendimet ankimore theksohet se, është vërtetuar që të akuzuarin në dy raste dhe atë në mes 

të muajit qershor dhe tetor 2012 në mënyrë të kundërligjshme kishin ndërhyrë në rrjedhën e 

procesit të prokurimit, duke iu qasur zyrtareve të KEK-ut me qëllim që ti shtynin ata ta 

keqpërdornin detyrën zyrtare dhe të marrin vendime në favor të konsorciumit, ku fillimisht 

ishin takuar me kryesuesin e Komisionit për Rivlerësim R.R. dhe i sugjeruan që ta bëjë 

vlerësimin në një mënyrë të caktuar, dhe pastaj ata u takuan me të akuzuarin A.GJ. dhe E.N.n 

dhe nga ta kërkuan që ta përshpejtojnë procesin e nënshkrimit të kontratës dhe të ndërprenë 

kërkesën e konsorciumit për dokumente shtese, çka rezulton se vepruan në kundërshtim me 

nenin 50 dhe 130 të LPP-së, sipas të cilave parashihet ndalesa për një formë të tillë të 

komunikimit në rrjedhën e procesit të prokurimit që ndalon çdo përpjekje për ndikim mbi 

këta zyrtare. Theksohet se i akuzuari M.L. dhe personi J.L. janë të punësuar në S... dhe janë 

nipërit e të akuzuarit S.L. dhe kjo shpjegon arsyen e interesit personal të tij ndaj kompanisë së 
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të akuzuarit E.T. nga se nuk ka ndonjë logjik tjetër rreth interesit të të akuzuarit S. për 

organizimin e takimeve, çka konsistojnë në motive personale për t’iu ndihmuar në përfitimin 

e dobisë materiale. Gjykata e Apelit pretendimet e tilla të prokurorisë nuk i gjen të bazuara, 

nga fakti se prokuroria thekson se veprimet e tyre ishin bërë në kundërshtim me nenin 55 të 

Ligjit për Prokurimin Publik, kjo dispozitë parasheh, “mënyrën e komunikimit” nga e cila 

rezulton se parashihet se komunikimi bëhet në mënyrë të shkruara, dhe në rast se duhet 

komunikim të drejtpërdrejt duhet të jenë të pranishëm të gjithë operatoret, pra kjo dispozitë 

përcakton detyrim për zyrtaret e autoritetit kompetent me qëllim të ruajtjes së integritetit të 

procesit, mirëpo nuk përcakton asnjë pasojë të veprimit në rast se ka veprim në kundërshtim 

me dispozitën e tillë, megjithatë kjo dispozitë nuk parasheh asnjë pasoj për personat tjerë 

jashtë autoritetit kontraktues që në rastin konkret janë të akuzuarit E.T. dhe S.L.. Ndërsa 

lidhur me pretendimin se të akuzuarit vepruan në kundërshtim me nenin 130 “Ndikimi i 

Paligjshëm” paragrafi 1 nën paragrafi 1.2 të Ligjit për prokurimin publik, kjo dispozitë 

ligjore parasheh: “të ndërmarrë masa, ose të tregojë gatishmëri për të marrë masa, me qëllim 

të frikësimit, shtrëngimit, dëmtimit ose shkaktimit të dëmit (fizik, financiar ose të ndryshëm) të 

ndonjë personi ose ndërmarrje, në tërësi ose pjesërisht me qëllim që të ndikojë, të tentojë të 

ndikojë ose të hakmerret për një vendim ose veprim lidhur me inicimin, zbatimin ose 

rezultatin e aktivitetit të prokurimit ose shqyrtimit”. Nga kjo dispozitë rezulton se veprimi 

inkriminues mund të kryhet në dy forma, duke ndërmarr masa ose duke treguar gatishmëri 

për ndërmarrjen e masave. Ndërsa forma e veprimit konsiston në frikësim, shtrëngim, dëmtim 

ose shkaktim të demit financiar. Gjykata e Apelit vëren fillimisht për sa i përket takimit me 

dëshmitarin R.R. që kishte ndodhur në qershor të vitit 2012 kur në këtë takim pretendohet se 

të akuzuarit sugjeruan se oferta e konsorciumit duhet të favorizohej, ky dëshmitar kishte 

dhënë deklaratë në Polici me datë 09.07.2013, këto deklarata gjykata në shqyrtimin gjyqësor i 

kishte lexuar, përkundër se rezulton nga deklarata e këtij dëshmitari që vet ka pohuar se, “i 

akuzuari S.L. ka kërkuar që të respektohet ligji në përpikëri, se ky takim kishte zgjatur vetëm 

dy minuta, dhe se i kam kërkuar të akuzuarit E.T. që të mos me kontaktoj” ky dëshmitar në 

tërësinë e dëshmisë se tij nuk pohon asnjë rrethanë se të akuzuarit, kanë ndërmarr ndonjë 

masë ndaj tij, përkatësisht të kenë shprehur gatishmëri për të ndërmarr ndonjë masë, nuk 

pohon në asnjë rrethanë se te akuzuarit e kishin frikësuar, e kishin shtrënguar, i kishin 

shkaktuar ndonjë dëm apo dëmtim, veprime këto që inkorporohen në nenin 130 si veprime të 

ndikimit të paligjshëm. Megjithatë, Gjykata e apelit vëren se dëshmitari në asnjë rrethanë nuk 

ka ngarkuar me dëshminë e tij të akuzuarit E. dhe S. për çfarëdo shtyrje të keqpërdorimit. Kjo 

deklarate rezulton të jetë lexuar në pajtim me palët në procedurë, duke pasur për bazë faktin 

se dëshmitari në kohën kur ishte zhvilluar shqyrtimi gjyqësor kishte ndërruar jetë.  Gjykata e 

apelit rikujton se bazuar në nenin 262 të Kodit të procedurës penale vendimi për fajësinë nuk 

mund të mbështetet në deklaratën që nuk i është dhënë mundësia në një fazë të procedurës që 

të kundërshtohet deklarata e tillë. Çka rezulton se dëshmia e dëshmitarit R.R. e dhënë në 

polici nuk ishte marr si deklaratë nga prokurori për t’iu dhënë mundësi palëve të tjera që ta 

kundërshtojnë në atë fazë të procedurës. Por, bazuar në këtë standard të kësaj dispozite dhe 

mosdhënies së mundësisë për ta kundërshtuar deklaratën e dëshmitarit në një fazë të 

procedurës, përkundër se dëshmitari në asnjë rrethanë nuk i ngarkon të akuzuarit, siç 

pretendon prokuroria për veprimet e tyre, edhe nën supozimin e tillë të ekzistimit të faktit që 

është vërtetuar deklarata e tillë nuk mund të mbështes fajësinë ndaj të akuzuarve pasi që 
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standardet procedurale nuk janë respektuar nga prokuroria në fazën e marrjes në pyetje. Po 

ashtu lidhur me pretendimin se të akuzuarit ishin takuar me të akuzuarin A.GJ. dhe zyrtarin 

E.N. në tetor 2012 që prokuroria pretendon se ata sugjeruan që të nënshkruhet kontrata pa 

vonesa të tjera dhe se duhej të ndaloheshin kërkE. e KEK-ut për dokumente shtesë, gjykata 

ka parasysh dy rrethana specifike për këtë pretendim, fillimisht ky takim ishte mbajtur pasi që 

çështja e përfituesit të tenderit ishte përfunduar dhe po ashtu pasi që OSHP-ja kishte lëshuar 

edhe vendimin lidhur me ankesën e B..., çfarë nënkupton se procedura tenderuese e 

përcaktuesit të fituesit ishte përfunduar edhe sipas mjeteve juridike. Po ashtu nga rrethanat e 

fakteve rezulton se për shkak të ndryshimeve ligjore të pësuara në atë kohë që kishte hyrë në 

fuqi ligji Nr. 04/L-004, e që siç rezulton nga rrethanat faktike Autoriteti Kontraktues kishte 

kërkuar që të plotësohen dokumentacioni sipas ligjit të ri që kishte hyrë në fuqi pikërisht në 

rrjedhën e procesit të procedurës së tenderimit që ndërlidhej me kushtet specifike të parapara 

në procedurën e tenderimit. Gjykata e apelit rikujton se për sa i përket rrethanave të 

pretenduara që të akuzuarit në takimin e muajit tetor 2012 kishin kërkuar që të përshpejtohen 

procedurat dhe te mos kërkohen dokumentacion shtese, këto rrethana siç ka konstatuar 

gjykata e shkallës së parë nuk provohen nga provat që prokuroria i ka propozuar e të cilat 

janë administruar në shqyrtimin gjyqësor, kjo për shkak se siç ka deklaruar i akuzuari A. ai i 

ka pritur në takim të akuzuarin S. për të diskutuar lidhur me problemet e energjisë në komunë 

dhe se gjatë atij takimi ka qenë prezent edhe nënkryetari i Komunës, e po ashtu edhe E.N., ku 

S.L. ka shfaqur shqetësimet për pengesa të qëllimshme ndaj konsorciumit, ndërsa që E.N. i ka 

sqaruar e ku në takim është bashkangjitur edhe E.T. dhe iu është sqaruar se kërkE. e 

autoritetit kontraktues janë si pasoj e ndryshimeve ligjore, po ashtu thekson se nuk jam ndier 

as i kërcënuar dhe as i detyruara pasi që ua kemi sqaruara ka përfunduar edhe takimi. 

Rrethanat e tilla i pohon edhe dëshmitari E.N.. Pra, asnjëri nga këta dëshmitar nuk pohojnë në 

asnjë rrethanë se kanë qenë të frikësuar ndikuar apo të dëmtuar. Po ashtu A.S. si dëshmitar – 

hetuesi i çështjes që është dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit në shqyrtimin gjyqësor në raport 

me këtë takim të të akuzuarve thekson se për mua nuk ka ekzistuar asnjë dyshim nga ky 

takim. Andaj, për gjykatën e apelit takimi që ka ndodhur dhe ku është komunikuar, nuk mund 

të konsiderohet si vepër e mbetur në tentativë pa u përmbushur asnjëra nga elementet e 

figurës që përbëjnë veprën penale, rrjedhimisht nga takimi i tillë kërkE. e parashtruara nga 

autoritetit kontraktues për shkak të ndryshimeve ligjore që ishin drejtuar ndaj konsorciumit 

nuk rezulton se nuk ishin plotësuar. Sa i përket pretendimit të prokurorisë se i akuzuari M.L. 

është nipi i të akuzuarit S. dhe i akuzuari E.T. është shok i të akuzuarit S., siç pretendohet që 

përmes këtij raporti familjar dhe shoqëror të provohet qëllimi i të akuzuarit S., gjykata një 

pretendim të tillë nuk e gjen të bazuar nga se rrethanat e tilla për shkak të raportit familjar dhe 

shoqëror në mungesë të çfarëdo rrethane tjetër faktike për të shfaqur qëllimin e të akuzuarit 

për kryerjen e veprës penale nuk mund të konsiderohet si bazë e mjaftueshme raporti i tillë 

për të konstatuar fajësinë dhe përgjegjësinë penale ndaj të akuzuarit S.. Për këto arsye gjykata 

pretendimet e prokurorisë në raport me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

nuk i ka gjetur si të bazuara. 

 

Vlerësimet e gjykatës në kontekst të gjendjes faktike që gjykata e shkallës së parë ka 

konstatuar lidhur me elementet e figurës së veprave penale që iu ngarkoheshin të 

akuzuarve. 
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Siç ka konstatuar gjykata e shkallës së parë nga provat që janë administruar në shqyrtimin 

gjyqësor, për gjykatën e Apelit nuk rezulton se janë konsumuar elementet e veprave penale 

për te cilën të akuzuarit janë ngarkuar. Për sa i përket të akuzuarit D.P. që ngarkohet për 

veprën penale të keqpërdorimit apo autoritetit zyrtar nga neni 422, gjykata rikujton se, 

elementet e kësaj vepre penale janë, “dashja dhe qëllimi i të akuzuarit për të përfituar për vete 

apo për personin tjetër apo që tjetrit ti shkaktohet dëmi duke tejkaluar apo mos përmbushur 

detyrat zyrtare”. Nga rrethanat e fakteve nuk vërtetohet se i akuzuari kishte dashje për të 

kryer veprën penale dhe nuk rezulton as qëllimi. Nga provat vërtetohet se i akuzuari fillimisht 

kishte anuluar tenderin dhe rezulton se sipas vendimit të OSHP-së çështja kishte kaluar në 

rivlerësim ku i akuzuari kishte themeluar komisionin dhe nga rivlerësimi i komisionit 

rekomandimi ishte që të nënshkruhet kontrata me konsorciumin ku edhe e nënshkruan 

kontratën. Fakti se ai kishte anuluar procedurën e tenderimit tregon qartë për mungesën e 

dashjes dhe qëllimit të tij që të veproj për përfitim të kundërligjshëm nga ana e konsorciumit 

S... – W.... Fakti se ai kishte zbatuar vendimin e OSHP-së, dhe nuk kishte apeluar te njëjtin 

në asnjë mënyrë nuk mund të rezultojë dashja nga se ai i ishte bindur vendimit të shkallës më 

të lartë që ka kompetencën e vetme shqyrtimin e ankimimeve të procedurave tenderuese, në 

anën tjetër nuk rezulton nga asnjë provë që të mund të ndërlidhej çfarëdo marrëveshje 

potenciale ndërmjet të akuzuarit D. dhe institucionit të OSHP-së për të konsideruar se kishte 

dashje apo qëllim. 

 

Për sa i përket pikës 2 te veprës penale qe i akuzuari D.P. ngarkohej për veprën penale Lidhja 

e Kontratës së dëmshme nga neni 291 par 1 dhe 2 të KPRK-së, Gjykata e Apelit rikujton se, 

kjo vepër penale ka elementet e Dijenisë për dëmin nga kontrata që e lidhë për organizatën e 

biznesit apo kur lidhja e kontratës bëhet në kundërshtim me autorizimet e tij, dhe shkaktohet 

dëmi. Dijenia po ashtu bazuar në nenin 22 duhet të rezultojë nga rrethanat e fakteve, çka 

konsiston se dijenia nga këto rrethana të fakteve nuk rezulton që provohet me provat e 

administruara nga fakti se, verifikimet e personelit të konsorciumit ishin bërë nga autoriteti 

kontraktues, por edhe nga dëshmitari R.O.. Nga ana tjetër vet prokuroria konfirmon faktin e 

padijenisë së të akuzuarit D.P. në raport me personelin e konsorciumit pasi që në të njëjtën 

aktakuze i ka akuzuar, M.L.n dhe E.T.n për mashtrim dhe falsifikim, çka nënkupton se i 

akuzuari nuk mund të kishte qenë në dijeni për rrethanat e tilla përderisa është mashtruar nga 

dokumentet e falsifikuara, kjo më se miri vërteton faktin e mungesës se dijenisë së të 

akuzuarit D.P.. Për me tepër nga rrethanat e fakteve nuk rezulton se kontrata të këtë qenë e 

dëmshme nga se pretendohet dëmi i shkaktuar i vlerës së tërësishme të kontratës, ndërsa në 

anën tjetër rezulton se ajo kontratë ishte përmbushur, ndërsa nuk ka asnjë ekspertizë të 

lartësisë së dëmit të diferencuar në raport me ofertat e operatorëve tjerë për të konsideruar se 

cila është saktësisht vlera e dëmit që pretendohet se ishte shkaktuar me rastin e lidhjes së 

kontratës. Ndërsa lidhur me autorizimet e tij që kishte lidhur kontratën, për Gjykatën e Apelit 

rezulton se i akuzuari kishte detyrim që ta nënshkruante kontratën e tillë sipas nenit, 26 

paragrafi 1 i Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës. 

 

Për sa i përket pikës III të dispozitivit të aktgjykimit, në raport me të akuzuarin A.GJ., 

Gjykata e Apelit rikujton se për të u konsideruar se është kryer vepra penale e keqpërdorimit 
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të pozitës apo autoritetit zyrtar, duhet përmbushur të gjitha elementet e kësaj vepre penale, 

gjë që në rastin konkret nga provat që anë administruar në shqyrtimin gjyqësor, por as nga vet 

rrethanat faktike, nuk rezulton se vërtetohet elementi i dashjes dhe qëllimit të të akuzuarit për 

të përfituar dobi pasurore personat tjerë, në rastin konkret pronarët e konsorciumit “S...” dhe 

“W...”, ngase nga të gjitha rrethanat faktike nuk provohet se veprimi i të akuzuarit për 

autorizimin e personit tjetër që të nënshkruajë kontratën është bërë për qëllim të përfitimit çka 

nënkupton se ndërmjet qëllimit dhe përfitimit që pretendohet nga prokuroria, nuk provohet 

lidhja kauzale. Gjykata e Apelit siç ka argumentuar më lartë për sa i përket rrethanave për 

këtë të akuzuar rikujton faktin se i akuzuari A.GJ., ishte në cilësinë e Drejtorit Menaxhues të 

KEK-ut, se në periudhën kur kontrata ishte nënshkruar, ai kishte në qenë në përfaqësim zyrtar 

të ndërmarrjes në konferencë ndërkombëtare që mbahej për energjetikë, se në këtë periudhë 

kohore ishte lëshuar urdhëresa e OSHP-së, si organ që sipas ligjit detyron organet e tjera në 

procedurën e prokurimit publik të zbatojë vendimet e OSHP-së, e cila urdhëresë kishte 

përcaktuar detyrimin për KEK-un, që kontrata të nënshkruhej në afat prej 5 ditësh, në të 

kundërtën do të pasonin gjobat për ndërmarrjen dhe ndëshkimin për personelin, po ashtu nga 

deklarata e dëshmitarit S.B., të dhënë në shqyrtim gjyqësor, i cili thekson se sigurimi i 

ndërmarrjes në atë periudhë kohore bëhej nga personat që ishin të angazhuar me kontrata mbi 

vepër dhe sipas këtij dëshmitari po të mos nënshkruhej kontrata  ndërmarrja nuk do të kishte 

sigurim. Të gjitha këto rrethana, për Gjykatën e Apelit vërtetojnë pikërisht mungesën e 

dashjes të akuzuarit dhe qëllimit të tij që ai duke dhënë autorizimin ndaj këshilltarit teknik 

për nënshkrimin e kontratës nuk rezulton se autorizimin e kishte dhënë për qëllim dhe me 

dashje të kryerjes së veprës penale, por se rrethanat kishin imponuar një veprim të tillë. Po 

ashtu Gjykata e Apelit ka parasysh edhe faktin e pretenduar nga Prokuroria, se konsorciumi 

kishte përfituar dobinë pasurore në vlerë prej 6.182.609.76 euro, Gjykata ka parasysh se kjo 

vlerë e pretendimit të fitimit të dobisë pasurore rezulton si vlerë e tërësishme e kontratës, dhe 

nënshkrimi i kontratës nga i autorizuari i akuzuarit A., siç u argumentua se nuk rezulton të 

jetë me dashje dhe me qëllim, kjo për Gjykatën e Apelit, nuk mund të kategorizohet në 

kontekst të shkeljes me efekt të përgjegjësisë penale, por është në kuadër të karakterit të 

shkeljeve administrative, nga fakti se rrethanat që u theksuan më lartë përjashtojnë dashjen 

dhe qëllimin.  

 

Sa i përket pikës IV të dispozitivit të aktgjykimit, në raport me të akuzuarin H.H., Gjykata e 

Apelit, po ashtu në raport me këtë të akuzuar rikujton se duhet po ashtu të konsumohen të 

gjitha elementet e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 

të KPRK-së, e që nga rrethanat e fakteve, por as nga provat që janë administruar në 

shqyrtimin gjyqësor nuk provohen se janë konsumuar elementet në veprimet e të akuzuarit 

dhe atë tejkalimi i kompetencave, mungesë e dashjes dhe qëllimit, për të përfituar personat 

tjerë dhe mungesa e shkaktimit të dëmit, ndaj KEK-ut. Sa i përket pretendimeve të 

Prokurorisë se i akuzuari ka tejkaluar kompetencat, prokuroria pretendon se me rastin e 

marrjes së vendimit për dërgimin e procedurës tenderuese në rivlerësim, i akuzuari është 

dashur që ta anulonte procedurën e tenderimit, sipas nenit 32 par.4 të LPP-së. Në radhë të 

parë, Gjykata e Apelit për sa i përket tejkalimit të kompetencave, rikujton se i akuzuari ishte 

kryesues i panelit me rastin e marrjes së vendimit, se paneli ishte në përbërje edhe të dy 

anëtarëve të tjerë, siç përcaktohet me rregulloren e procedurës së OSHP-së, por edhe me 



Faqe 17 e 22 
 

Ligjin për Prokurimin Publik, vendimet merren nga paneli prej tre anëtarëve, gjë që në rastin 

konkret vendimi ishte marrë mbi bazën e përbërjes së plotë, fakti i mënyrës së vendosjes nuk 

mundet asnjëherë t’i mëveshët të akuzuarit, përderisa ka kompetencë të vendosjes, se ajo 

vendosje është në tejkalim të kompetencave, kjo edhe për shkakun se vendimet e OSHP-së, 

janë vendime administrative dhe ato i nënshtrohen kontrollit gjyqësor, çka nënkupton se çdo 

palë që pretendon se vendosja nuk është në mënyrë të drejtë, mund të ngrisë pretendime në 

gjykatë, në të kundërtën pretendimi i Prokurorisë për të përcaktuar në aktakuzë mënyrën se si 

është dashur të vendosë OSHP-ja, dhe për t’ia mëveshur vendimet e tilla si përgjegjësi me 

karakter penal, kjo do të përbënte pasiguri juridike tek çdo zyrtar për të zbatuar detyrimet e 

tyre ligjore. Gjykata e Apelit nuk mund ta kuptojë se mbi çfarë rrjedhe logjike dhe çfarë 

provash mbështetëse akuzohet vetëm kryesuesi i panelit për vendimin që është marrë nga tre 

anëtarët e panelit, e që rezulton se që të tre anëtarët nuk kishin votë të dalluar, aq më tepër ku 

edhe rekomandimi i ekspertes SH.H., ishte për OSHP-në, që procedura e tenderimit duhet të 

shkojë në rivlerësim dhe jo të anulohet. Të gjitha këto rrethana, për Gjykatën e Apelit e 

vërtetojnë faktin e mungesës së dashjes dhe qëllimit të të akuzuarit, për përfitimin nga 

personat tjerë, e po ashtu pretendohet nga Prokuroria se është shkaktuar dëmi, pa u përcaktuar 

në mënyrë specifike lartësia e dëmit, por theksohet vlera e tërësishme e kontratës kornizë që 

ishte lidhur si dëm i shkaktuar, ndërsa dëshmitari E.N., në shqyrtim gjyqësor thekson faktin 

se KEK-u nuk ka pësuar dëm me rastin e lidhjes së kësaj kontrate, edhe pas analizës së bërë 

me raport me ofertat. 

 

Po ashtu, prokuroria pretendon se i akuzuari veprime inkriminuese kishte bërë edhe kur ka 

lëshuar vendimin me numër 209/2012 për procesin e tenderit KEKO..., që konsorciumi duhej 

ta fitonte tenderin, Gjykata e Apelit edhe në raport me këto veprime siç ka argumentuar më 

lartë kur ka dhënë arsye lidhur me pretendimet ankimore të prokurorisë rikujton se në 

veprimet e të akuzuarit nuk mund të vërtetohet dashja dhe qëllimi, i të akuzuarit. Për ta 

vërtetuar prokuroria pretendimin e tillë është dashur që të verifikojë të paktën në procedurën 

e konfliktit administrativ se a ishte atakuar me padi në gjykatë vendimi i OSHP-së 209/12, 

gjë që Gjykata e Apelit vetëm rikujton se sipas evidencës së kësaj gjykate, kjo çështje 

adminstrative ishte shqyrtuar nga gjykata sipas numrit të lëndës AA.nr.812/19 me dt. 

21.09.2020, me të cilin vendim Gjykata e Apelit kishte vërtetuar vendimin e Gjykatës 

Themelore në Prishtinë AA.nr.1193/12 të dt.05.07.2019, me të cilin vendim ishte refuzuar 

padia e paditëses “B...” për anulimin e vendimit të OSHP-së nr. 209/12 i dt.13.09.2012, kjo 

rrethanë që është lehtësisht e evidentueshëm në evidencat e Gjykatës së Apelit se çështja për 

sa i përket vendimit të OSHP-së, që i ngarkohen si veprime inkriminuese të akuzuarit H.H., 

nuk ishte konsideruar si vendim i kundërligjshëm, madje as nga kontrolli gjyqësor i ushtruar 

ndaj vendimeve administrative, andaj edhe për sa i përket këtyre rrethanave, për Gjykatën e 

Apelit nuk mund të vërtetohet elementi i tejkalimit të kompetencave, dashja dhe qëllimi i të 

akuzuarit, pa të cilat elemente nuk mund të konsiderohet përgjegjës i akuzuari, për veprën 

penale e cila i ngarkohej të akuzuarit.  

 

Sa i përket pikës V të dispozitivit të aktgjykimit në raport me të akuzuarin A.D., Gjykata e 

Apelit rikujton se për tu konsideruar penalisht përgjegjës i akuzuari për veprën penale që i 

ngarkohet, shtytje dhe keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, duhet të plotësohen 
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elementet e veprës penale konkretisht duhet të përcaktohet qartë veprimi i të akuzuarit që 

përbën shtytjen. Në rastin konkret prokuroria veprimin shtytës që pretendon të ia mëveshë në 

përgjegjësi penale të akuzuarit, është lëshimi i opinionit në cilësinë e ekspertit të OSHP-së, në 

procedurën e tenderimit me numër KEKO.... Gjykata rikujton se bazuar në dispozitat e Ligjit 

të Prokurimit Publik në momentin kur procesi i prokurimit publik ankimohet në OSHP, në 

raport me veprimet e autoritetit kontraktues, OSHP-ja sipas dispozitave ligjore ngarkon një 

ekspert për të analizuar vlefshmërinë e pretendimeve në raport me veprimet dhe procedurën e 

prokurimit publik, dhe eksperti në cilësinë e tillë ka detyrim ligjor që të japë opinionin e tij. 

Pra, detyrimi ligjor që e kishte i akuzuari A.D. për dhënien e opinionit në cilësi të ekspertit, 

vetëm për faktin e mënyrës se si e ka dhënë atë opinion, nuk mund të konsiderohet në asnjë 

mënyrë veprim shtytës, për më tepër siç pretendon prokuroria se në rrethana të shqyrtimit nga 

ana e ekspertit, ai ishte në dijeni të mungesës së personelit, mungesa e licencës së sigurimit 

dhe pikët për nën kriterin. Sa i përket mungesës së personelit, nuk mund ti mëvishet rrethana 

e tillë këtij të akuzuari, përderisa të akuzuarit E.T. dhe M.L., ngarkoheshin për veprime 

mashtruese, ngase ai nuk kishte mundësi që të verifikonte veprimet mashtruese të pretenduara 

nga prokuroria, se i kishin bërë i akuzuari E.T. në cilësinë e pronarit të konsorciumit dhe 

M.L. si i punësuar pranë këtij konsorciumi, sa i përket pretendimit të mungesës së licencës 

mungesa e licencës, reflektohet në raport vetëm me subjektin “W...”, por jo edhe në raport me 

“S...”, e që këto dy subjekte kishin lidhur memorandumin dhe kishin ofertuar në procedurën e 

tenderimit si konsorcium, dhe jo si subjekte të ndara, prandaj mungesa e licencës nuk mund 

t’i mëvishet të akuzuarit A.D., ndërsa sa i përket pikët për nën kriterin 2, siç ka dhënë 

rekomandimin edhe KRPP-ja si organ me kompetencë për dhënien e rekomandimeve dhe 

interpretimeve në procedurat e prokurimit nga e-maili që i ishte dërguar të akuzuarit D.P., 

ishte pikërisht ky institucion që kishte rekomanduar që të vazhdohet me vlerësimin e nën 

kritereve tjera. Pra, nga të gjitha këto rezulton qartë se nuk kishte veprim shtytës në raport me 

të akuzuarin kryetarin e OSHP-së H.H., për më tepër dispozita e nenit 32 që inkriminon 

veprimin e shtytjes në paragrafin 1 veprimi inkriminohet dhe ndëshkohet për shtytjen, kur 

vepra penale si pasojë e shtytjes është kryer nga personi i shtytur, ndërsa paragrafi 2 

inkriminon dhe ndëshkon shtytjen kur vepra penale nga personi i shtytur është tentuar por 

nuk është kryer, pra që rezulton se përderisa gjykata e shkallës së parë dhe po ashtu edhe kjo 

Gjykatë ka vlerësuar se në veprimet e të akuzuarit H.H. nuk vërtetohet se është konsumuar 

vepra penale për të cilën akuzohej, rrjedhimisht e njëjta as nuk rezulton të ketë mbetur në 

tentativë, këto dy paragrafë të nenit 32 ligjërisht nuk mund të i mëvishen si veprime të 

akuzuarit A.D., që t’i ketë ndërmarrë ndaj të akuzuarit H.H.. Ndërsa, po ashtu me nenin 32 

shtytja në paragrafin 3, inkriminohet dhe ndëshkohet shtytja, kur vepra penale për të cilën 

personi është shtyrë që ta kryejë është e dënueshme me së paku 5 vite burgim, pavarësisht se 

vepra penale as që është tentuar të kryhet, gjë që në rastin konkret i akuzuari A.D. ngarkohej 

për veprën penale të shtytjes në keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, e që kjo vepër 

penale nuk e ka të përkufizuar minimumin e dënimit që mund të shqiptohet, 5 vite burgim, 

por është e ndëshkueshme prej 6 muaj deri në 5 vite, çka konsiston se nuk përmbushet kushti 

ligjor, i paraparë në paragrafin 3 të nenit 32 siç kërkohej që vepra të ishte e dënueshme me së 

paku 5 vite burgim. Prandaj, për të gjitha këto arsye, Gjykata e Apelit vlerëson se në veprimet 

e të akuzuarit nuk rezulton as dashja për të kryer veprën penale siç prokuroria ka pretenduar, 

gjë që siç u arsyetua veprimet në raport me opinionin e lëshuar në cilësi të ekspertit, nuk 
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mund ti mëvishen të akuzuarit në kontekst të dashjes, ngase siç u argumentua ai ka pasur 

detyrim ligjor që ta jap opinionin për OSHP-në, në anën tjetër as nga shkrE. e lëndës, e as nga 

rrethanat faktike, për këtë Gjykatë nuk reflekton ndonjë fakt tjetër, që do të mund të 

rezultonte dashja e të akuzuarit.  

 

Sa i përket pikës VI të dispozitivit të aktgjykimit, në raport me të akuzuarit E.T. dhe S.L., 

Gjykata e Apelit ka parasysh faktin që dy këta të akuzuar ngarkohen për veprën penale 

shtytje në keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, në bashkëkryerje. Konkretisht 

pretendohet nga Prokuroria se të akuzuarit kishin shtytur personin zyrtar R.R. si kryesues i 

komisionit të rivlerësimit në procedurën e tenderimit dhe po ashtu se kishin shtytur A.GJ.n si 

person zyrtar dhe E.N. si person zyrtar për ta keqpërdorur detyrën e tyre. Gjykata e Apelit 

vlerëson se nga rrethanat faktike, provat që pretendohet se mbështesin faktet e tilla nuk 

provohet ekzistimi i dashjes dhe nuk provohet ekzistimi i qëllimit, gjithnjë bazuar në provat 

që prokuroria i ka siguruar. Për sa i përket faktit të takimit me personin zyrtar R.R. ku siç 

pretendon prokuroria se ata sugjeruan se oferta e konsorciumit të favorizohej nga komisioni, 

gjykata ka parasysh një rrethanë që ky fakt nuk provohet madje as nga vet deklarata e 

dëshmitarit R.R., i cili  përkundër se pohon faktin se ka rrjedhur takimi i tillë, sugjerimi i tij 

ishte që të respektohej në përpikëri ligji, nga fakti se kishte mëdyshje në punën e komisionit 

paraprak që ishte anuluar procedura e tenderimit. Gjykata lidhur me këtë rrethanë ka parasysh 

një fakt të rëndësishëm besueshmërinë dhe mbështetjen e provueshmërisë së këtij fakti në 

këtë deklaratë ku siç rezulton kjo deklaratë ishte dhënë me dt. 09.07.2013, që në shqyrtim 

gjyqësor ishte lexuar, e që rezulton se i njëjti dëshmitar nuk ishte pyetur edhe në shqyrtim për 

shkak se kishte ndërruar jetë. Fakt vendimtar është çështja e pretenduar nga prokuroria se të 

akuzuarit kishin sugjeruar që të favorizohej oferta e konsorciumit, që si i tillë ky fakt 

vendimtar mbështetet vetëm në deklaratën e dëshmitarit R.R., por që rezulton se pala tjetër 

nuk kishte pasur mundësi që ta kundërshtojë në ndonjë fazë të procedurës, përkundër faktit se 

nga ajo çfarë kishte deklaruar ky dëshmitar në polici, ai nuk kishte pohuar se të akuzuarit i 

kishin sugjeruar që i njëjti ta favorizojë ofertën e konsorciumit, pra që nënkupton se i njëjti 

me dëshminë  e dhënë nuk i inkriminonte të akuzuarit, sipas dispozitës së nenit 262 të KPP-

së, është e ndaluar që të mbështetet fajësia e të akuzuarit, duke u mbështetur në një deklaratë 

të dëshmitarit që pala nuk ka pasur mundësi ta kundërshtojë në një fazë të procedurës penale, 

apo që faktet vendimtare të gjejnë mbështetje për tu provuar vetëm në një deklaratë të tillë, që 

palës nuk i është dhënë mundësia për ta kundërshtuar, rrjedhimisht edhe përkundër faktit se 

deklarata e dhënë nga ky dëshmitar në polici, nuk i inkriminon të akuzuarit, por edhe nën 

supozimin se do t’i inkriminonte, standardi i tillë procedural i kufizimit për gjykatën që të 

mbështesë vendimin mbi fajësinë, në një deklaratë të tillë krijon siguri juridike dhe për pasojë 

nuk mund të ketë fajësi duke u mbështetur në deklaratën e tillë. 

 

Ndërsa, sa i përket pretendimit se të akuzuarit po ashtu në tetor të 2012 në takim me zyrtarët 

A.GJ. dhe E.N., sugjeruan që kontrata me konsorciumin duhet të nënshkruhet pa vonesa dhe 

të ndaloheshin kërkE. për dokumentacion shtesë, edhe në raport me këto pretendime për 

Gjykatën e Apelit nuk provohet ekzistimi i dashjes dhe i qëllimit të të akuzuarve për shtytje, 

gjithnjë sipas provave që prokuroria pretendon se vërtetohen këto fakte. Në këtë çështje vet i 

akuzuari A.GJ. kur ka deklaruar ka pohuar në mënyrë të qartë se ka qenë një takim në zyrat e 
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KEK-ut dhe se është kërkuar sqarim me dyshimin se konsorciumit është duke iu bërë e 

padrejtë, i njëjti ka ftuar zyrtarin E.N. në takim, e që edhe sipas këtij dëshmitari konfirmohet 

ekzistimi i takimit të tillë, por edhe ky dëshmitar pohon faktin se ne si ndërmarrje ua kemi 

bërë të qartë se për shkak të ndryshimit të legjislacionit duhej të sillej dokumentacioni shtesë. 

Madje, në rrethana të çështjes penale, nga shkrE. e lëndës për Gjykatën e Apelit rezulton një 

fakt se kërkesa për dokumentacion shtesë ishte ngritur pasi që ishte bërë njoftimi për dhënie 

të kontratës, çfarë nënkupton se ishte autoriteti kontraktues fillimisht që kishte drejtuar kërkE. 

për dokumentacion shtesë, e që siç rezulton nga shkrE. e lëndës dokumentacioni ishte 

plotësuar dhe vetëm pas plotësimit të dokumentacionit për shkak të ndryshimit të ligjit për 

shërbimet private të sigurisë, edhe kishte rezultuar nënshkrimi i kontratës. Nga gjitha këto 

rrjedh qartë se kontrata nuk ishte nënshkruar pa u përmbushur të gjitha kërkE. e autoritetit 

kontraktues rrjedhimisht nuk rezulton as ndonjë shkelje të jetë bërë nga personat zyrtarë, në 

kontekst të këtyre rrethanave për tu konsideruar keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, 

e që do të rezultonte shtytja si veprime të tilla ndaj të akuzuarve E. dhe S.. Gjykata ka 

parasysh po ashtu faktin se ndëshkimi i veprimit shtytës inkriminohet në tri forma sipas nenit 

32 dhe atë kur si pasojë e shtytjes është kryer vepra penale sipas paragrafit 1, si pasojë e 

shtytjes është tentuar kryerja e veprës penale por që nuk është kryer dhe ajo ka mbetur në 

tentativë sipas paragrafit 2 dhe si pasojë e shtytjes vepra penale as që është kryer dhe as që 

është tentuar, por kushti këtu ekziston që ajo vepër të jetë e dënueshme me së paku 5 vite 

burgim. Në rrethanat e fakteve, prokuroria nuk përshkruan asnjë veprim që është ndërmarrë 

qoftë për personin zyrtar R.R.n, qoftë për personat zyrtar A.GJ. dhe E.N., se ata kanë kryer 

apo kanë tentuar të kryejnë veprën penale që ishin shtytur nga të akuzuarit siç pretendohet, në 

kontekst të rrethanave që ngarkohen të akuzuarit E. dhe S., prandaj për Gjykatën e Apelit 

përderisa prokuroria nuk ka përshkruar veprimet që vepra është kryer apo është tentuar si 

pasojë e shtytjes së këtyre dy të akuzuarve, nuk mund të bëhet fjalë për inkriminim dhe 

përgjegjësi nga paragrafi 1 dhe 2 i nenit 32 të shtytjes. Në këtë çështje rezulton që aspekti 

ligjor i inkriminimit vetëm sipas paragrafit 3 të nenit 32, mirëpo paragrafi 3 i nenit 32 ka 

kushtin ligjor që vepra penale për të cilën është shtytur personi ta kryejë duhet të jetë e 

dënueshme me së paku 5 vjet, gjë që kjo vepër penale siç prokuroria ka pretenduar se është 

kryer keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit nga neni 422, është e dënueshme nga 6 muaj deri 

në 5 vite, pra nuk ka dënueshmëri prej së paku 5 vite burgim. Të gjitha këto rrethana të 

aspektit fakti, që mbështeten në prova dhe të aspektit ligjor, për Gjykatën e Apelit nuk e 

provojnë as dashjen dhe as qëllimin, për më tepër marrë parasysh faktin se prokuroria mëvesh 

veprimet e të akuzuarve në kundërshtim me ligjin e veçantë – të prokurimit publik të paraparë 

në nenin 130 paragrafi 1.2, sipas kësaj dispozite veprimet do të konsideroheshin të 

ndëshkueshme në qoftë se është gatishmëria apo është shfaqur gatishmëria e të akuzuarve për 

të shkaktuar çfarëdo dëmi financiar, apo dëm tjetër. Në rastin konkret, nga provat që i 

referohen veprimeve të këtyre dy të akuzuarve nuk rezulton se provohet çfarëdo gatishmërie 

apo veprimi për të ndërmarrë në raport me çfarëdo shkaktimi të dëmit financiar, apo dëm 

tjetër, çfarë nënkupton se as veprimet të përcaktuara sipas nenit 130 si formë e kryerjes së 

veprimeve që për pasojë do të mund të kishin inkriminim, nuk provohen me provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor.  

 

Arsyet për sa i përket pikës II të dispozitivit të këtij aktgjykimit 
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Kjo Gjykatë si ka vendosur në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ndaj të akuzuarve E.T. dhe M.L., për pikën e 

dispozitivit I.b, për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve në bashkëkryerje nga neni 

355 par.1 dhe neni 398 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Siç rrjedh nga dispozitivi i 

aktgjykimit të shkallës së parë, të akuzuarit ngarkoheshin për periudhën nga muaji mars 2012 

gjer në datë 13.12.2012, për veprimet inkriminuese që dyshohej se kishin ndërmarrë, nga ana 

tjetër gjykata e shkallës së parë kishte nxjerrë aktgjykim lirues për këtë vepër penale si në 

dispozitiv, i cili aktgjykim ishte marrë me dt.09.08.2019, përkundër faktit se në kualifikimin 

juridik të kësaj pike në dispozitiv të aktgjykimit inkorporohen dy vepra penale në kualifikim 

dhe atë falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.1 e cila vepër penale është e dënueshme 

me dënim me gjobë ose me burgim deri në 3 vjet dhe vepra penale nga neni 335 e mashtrimit 

që është e dënueshme me gjobë dhe me burgim prej 3 muaj deri në 3 vjet, gjykata e shkallës 

së parë kur ka nxjerrë aktgjykim lirues në vlerësim të rrethanave ligjore nga Gjykata e Apelit 

rezulton se kjo vepër penale në kohën kur ishte nxjerrë aktgjykimi lirues kishte rrjedhur 

parashkrimi i ndjekjes penale, kjo bazuar në nenin 106 par.1 nën par.1.5, e cila dispozitë 

parasheh “Tri vjet nga kryerja e veprës penale të dënueshme me më shumë se 1 vit burgim”, 

ndërsa neni 107 në paragrafin 8 parasheh “Ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë 

kaluar dyfishi i kohës së parashkrimit” nga data 13.12.2012 kur konsiderohet si veprim i 

fundit inkriminues që pretendohet nga prokuroria gjer në datën 13.12.2018, si pasojë e këtyre 

dispozitave të parashkrimit rezulton se ka kaluar dyfishi i kohës kur në mënyrë absolute nuk 

mund të ndërmerret ndjekja ndaj të akuzuarit. Në anën tjetër nxjerrja e aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë rezulton të jetë bërë me datë 09.08.2019, pra një vit pasi që kishte kaluar 

afati i parashkrimit absolut, e që sipas dispozitave të kodit të procedurës penale kur kemi të 

bëjmë me rrjedhën e parashkrimit, gjykata bazuar në nenin 364 par.1 nën par.1.3 të KPPRK-

së, duhet të marrë aktgjykim refuzues, ngase rrjedha e parashkrimit nuk i lejon kompetencë 

gjykatës që të lëshohet në meritat e çështjes, për të vendosur ndryshe, siç ka vendosur që të 

akuzuarit lirohen nga akuza.  

 

Andaj, bazuar në arsyet e theksuara si më lartë dhe në arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës 

së parë në aktgjykimin e ankimuar të cilat arsye kjo Gjykatë i pranon në tërësi, pretendimet e 

prokurorisë janë gjetur si të pabazuara.  

  

Andaj, Gjykata për arsyet e lartë theksuara e duke u bazuar ne nenin 401 dhe 403 të Kodit të 

procedurës penale vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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