
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

 

APS.nr.14/2021 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

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

nga gjyqtarët Vaton Durguti – kryetar, Kreshnik Radoniqi dhe Tomislav Petrovic – anëtarë, me 

pjesëmarrjen bashkëpunëtorit profesional Bajram Rexhahmetaj, në lëndën penale ndaj të 

akuzuarit Sh.B., për shkak të veprës penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë 

Speciale të Republikës së Kosovës si dhe ankesës së mbrojtësve të akuzuarit Sh.B., avokat 

Arianit Koci dhe avokat Granit Vokshi, të parashtruara kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.206/19 të datës 18.09.2020, 

në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 12.04.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Me rastin e ankesave të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe mbrojtësve të 

akuzuarit, e sipas detyrës zyrtare, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda PKR.nr.206/19 të datës 18.09.2020, ashtu që lidhur 

me veprën penale nga Pika I.4 e aktgjykimit (pika I.5 e aktakuzës), ndaj të akuzuarit Sh.B., në 

kuptim të nenit 363 par. 1 nënpar.1.3 të KPPRK-së,  

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Për shkak se  

 

duke qenë në cilësinë e personit zyrtar dhe atë, i akuzuari Sh.B. në cilësinë e kryetarit të 

Komunës së Lipjanit dhe njëherit ZKA, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar ka 

tejkaluar autorizimet e tij, gjithnjë me qëllim që të përfitojë çfarëdo dobie për vete apo për të 

tjerët, dhe me këtë duke i shkaktuar dëm tani të dëmtuarave Komuna e Lipjanit dhe Agjencia 

Kosovare e Privatizimit (AKP), në atë mënyrë që fillimisht tani i akuzuari Sh.B., duke vepruar 

me kundërshtim me nenin 2 par.1 dhe nenin 4 par. 4 të ligjit për shpronësimin e pronës së 

paluajtshme me Nr.03/L- 139, në kundërshtim me nenin 3 par. 3.6 dhe 3.7 të ligjit për 

themelimin e regjistrimit të të drejtave të pronës se paluajtshme Nr. 2002/5 dhe 2003/13, si dhe 
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në kundërshtim me nenin 5 dhe 6 të udhëzimit administrativ Nr. MSHP 2004/3, për zbatimin e 

ligjit mbi themelimin e regjistrit për të drejtat në pronën e paluajtshme, në bashkëveprim me të 

akuzuarin N.Z. nxjerrin urdhëresën për regjistrim dhe bartjen e pronës me numër 01 nr.400-

465/2011, të datës 07.03.2011, me të cilën urdhëresë, i drejtohen Drejtorisë për gjeodezi, 

kadastër dhe pronë, për regjistrim dhe bartje të pronës, ku duke vepruar sipas kësaj urdhërese, 

tani i akuzuari H.G., në cilësi të Drejtorit për gjeodezi dhe kadastër në Komunën e Lipjanit, duke 

anashkaluar shefin e sektorit R.A., në atë mënyrë që më datë 09.03.2011 nxjerrë aktvendimin me 

nr. protokolli: 240/2011, mirëpo të njëjtit, këtë aktvendim në arkivë të Komunës e lënë të pa 

nënshkruar, dhe në bazë të këtij aktvendimi për regjistrim të pronës, ngastrat kadastrale duke 

përfshirë ngastrat kadastrale nga pronësia private, komunale dhe shoqërore e menaxhuar nga 

AKP-ja, të evidentuara në atë aktvendim, janë regjistruar dhe bartur në mënyrë të 

kundërligjshme në emër të “New Co Feronikel Complex”, si në çertifikatën  me nr. UL-

71409055-00222 e datës 29.03.2011, e po ashtu këto veprime janë kryer pa u përmbushur 

kompensimi, për ngastrat e eksproprijuara të pronave shoqërore të menaxhuara nga AKP-ja, si 

dhe në mungesë të dokumentacionit të nevojshëm valid, dhe njëherit në kundërshtim me 

dispozitat e lartcekura ligjore, të cekura në këtë pikë të dispozitivit. 

 

- Me çka kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

nenin 422 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Për shkak të kalimit të dyfishit të kohës së afatit të parashkrimit të ndjekjes penale 

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të Gjykatës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda me aktgjykimin 

PKR.nr.206/19 të datës 18.09.2020, në pjesën e parë – pjesën dënuese, i ka shpallur fajtor të 

akuzuarit Sh.B., H.G., H.V., E.R. dhe B.R..  

 

Të akuzuarin Sh.B. për shkak të veprës penale në vazhdimësi Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Të akuzuarin H.G. për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Të akuzuarin H.V. për shkak të veprës penale Marrja 

e ryshfetit nga neni 343 par. 1 të KPRK-së. Të akuzuarin E.R. për shkak të veprës penale 

Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së. Të akuzuarin B.R. 

për shkak të veprës penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të 

KPRK-së.  

 

Gjykata e shkallës së parë të akuzuarit i ka gjykuar me dënim burgu si në vijim:  
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- Të akuzuarit Sh.B. i ka përcaktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh, i cili 

dënim do të ekzekutohet 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

- Të akuzuarit H.G. i ka përcaktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i 

cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit mund të zëvendësohet në dënim me gjobë dhe atë në 

shumën prej 2.000 € (dymijë euro). 

- Të akuzuarit H.V. i ka përcaktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muaj, i cili 

dënim me pëlqimin e të akuzuarit mund të zëvendësohet në dënim me gjobë dhe atë në 

shumën prej 1.500 € (njëmijë e pesëqind euro).  

- Të akuzuarit E.R. i ka përcaktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i 

cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit mund të zëvendësohet në dënim me gjobë dhe atë në 

shumën prej 2.000 € (dymijë euro).  

- Të akuzuarit B.R. i ka përcaktuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i 

cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit, mund të zëvendësohet në dënim me gjobë dhe atë në 

shumën prej 2.000 € (dymijë euro). 

 

Me të njëjtin aktgjykim në pjesën e dytë – pjesën liruese, janë liruar nga akuza e akuzuara M.S. 

për veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së, dhe të akuzuarit D.A. dhe B.K. për veprën penale Keqpërdorim i pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

Me të njëjtin aktgjykim në pjesën e tretë – pjesën refuzuese, është refuzuar akuza, ndaj të 

akuzuarit F.R. për veprat penale Punimet ndërtimore të kundërligjshme nga neni 294 par.1 të 

KPRK-së dhe Dhënia e ryshfetit nga neni 344 par.1 të KPRK-së, për shkak të parashkrimit të 

ndjekjes penale. Gjithashtu është refuzuar akuza, ndaj të akuzuarit Sh.B. për katër vepra penale 

të Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar dhe veprën penale Ushtrimi i ndikimit nga neni 

345 par.1 të KPK-së, për shkak të parashkrimit të ndjekjes penale. 

 

Të akuzuarit Sh.B., H.G., H.V., E.R. dhe B.R., janë detyruar që t’i paguajnë shpenzimet e 

procedurës penale, aq sa do të jenë sipas llogarisë përfundimtare të kësaj Gjykate, ndërsa në 

emër të paushallit gjyqësor, detyrohen t’i paguajnë shpenzimet dhe atë i akuzuari Sh.B. shumën 

prej 400 € (katërqind euro), të akuzuarit H.G., E.R., H.V. dhe B.R. secili veç e veç shumën prej 

100 € (njëqind euro), brenda afatit prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.  

 

I akuzuari Sh.B. është detyruar që ta bëjë kompensimin e dëmit Komunës së Lipjanit dhe atë në 

shumë 75,955 €, brenda afatit prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit, ndërkaq për realizimin e kërkesave tjera juridike përfaqësuesit e autorizuar të palëve 

të dëmtuara Komuna e Lipjanit dhe Agjencioni Kosovar i Privatizimit, udhëzohen në kontest 

civil. 
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Propozimi për anulimin e vendimit 1, nr.465-313 të dt.20.05.2008 për shpalljen e interes të 

përgjithshëm për eksproprijim të patundshmërisë në ZK Medvec dhe Magure me qëllim të 

eksploatimit të xehes së nikelit për ngastra kadastrale në ZK Medevec dhe Magure, me gjithsej 

sipërfaqe prej 76,30.37 ha, aktvendimi 1 nr.464-258 të dt.29.03.2010 për caktimin e ekspertëve 

(komisionit) për vlerësim të paluajtshmërisë shtëpive dhe objekteve ndihmëse, kulturave 

bujqësore – pemëve dhe deponive tjera që gjenden në ZK Magure – Medvec, raporti i komisionit 

për vlerësimin e pronave dhe pasurisë në zonën e shpallur me interes në fshatin Medvec dhe 

Magure 85/1/2010 të datës 25.06.2010, me totalin e çmimit në shumën prej 6.377.012,7 euro, 

memorandumin e mirëkuptimit të dt.21.03.2008 nënshkruar në mes të Komunës së Lipjanit dhe 

kompanisë Neë Co Feronikel Complex L.L.C me seli në Gllogovc, aktvendimi 09.nr.465-269/28 

të dt.10.09.2008, aktvendimi 1 nr.400-1083/20 të dt.25.10.2020, aktvendimi 9 nr.465-

259/24,25,26,27 të dt.11.09.2008, urdhëresa 01 nr.400-465/2011 të dt.07.03.2011, aktvendimi 

me nr. protokolli 240/2011 të dt.09.03.2011, vendimi 15 nr.350-5309 dt. 03.10.2011 për 

ndryshimin parcial të planit zhvillimor urban, zhvillimi urban i qytetit të Lipjanit, leja urbanistike 

e lëshuar nga drejtorati për planifikim, urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit 8 nr.351-1729 të 

dt.10.11.2011, aktvendimi për leje ndërtimore i lëshuar nga drejtorati për planfikim, urbanizëm 

dhe mbrojtje të mjedisit 8 nr.351-10399 të dt. 02.04.2012, është jo lëndor. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë kanë ushtruar: 

 

- Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, mbrojtësit e të akuzuarit Sh.B. avokat Arianit 

Koci dhe avokat Granit Vokshi, i akuzuari H.G., mbrojtësja e të akuzuarit H.V., avokate 

Nadire Hoxha, mbrojtësi i të akuzuarit E.R., avokat Shemsedin Pira dhe mbrojtësi i të 

akuzuarit B.R., avokat Selman Bogiqi. 

 

Në lidhje me ankesat e paraqitura kundër aktgjykimit, Prokuroria e Apelit me parashtresën 

PPA/I.nr.362/20 të datës 13.10.2020, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e 

Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe aktgjykimi të ndryshohet sa i përket pjesës 

liruese dhe të akuzuarit të shpallen fajtor, të gjykohen për të gjitha veprat penale që janë akuzuar 

dhe tu shqiptohen dënime më të larta me burg efektiv dhe me gjobë, ndërsa të refuzohen ankesat 

e mbrojtësve të akuzuarve Sh.B. avokat Arianit Koci dhe avokat Granit Vokshi, B.R. avokat 

Selman Bogiqi, E.R. avokat Shemsedin Pira, H.V. avokate Nadire Hoxha dhe ankesa e të 

akuzuarit H.G., si të pabazuara.  

 

 

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit APS.nr.33/20 

 

Gjykata e Apelit, duke vendosur sipas ankesave të palëve, ka mbajtur seancën dhe ka marr 

aktgjykimin APS.nr.33/20 të datës 15.12.2020, me të cilin pikat I, I.1, I.2, I.3, I.4 dhe III të 

pjesës dënuese ndaj të akuzuarve Sh.B., H.G. dhe B.R., dhe lidhur me veprën penale nga pika I e 

pjesës liruese ndaj të akuzuarës M.S., janë refuzuar për shkak të kalimit të afatit të parashkrimit.  
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Me të njëjtin aktgjykim i akuzuari Sh.B. është shpallur fajtor për veprën penale keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së, nga pika I.4 e aktgjykimit të 

ankimuar dhe është dënuar me dënim me burgim prej 1 (një) viti, si dhe dënimi plotësues – 

ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik në 

kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve, i cili dënim do të ekzekutohet pas përfundimit të mbajtjes së 

dënimit me burg. I akuzuari është obliguar që të paguar shpenzimet e procedurës penale në 

shumë prej 200 (dyqind) euro, si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 100 (njëqind) euro, nga 

dita e marrjes së aktgjykimit. 

 

Me të njëjtin aktgjykim është refuzuar ankesa e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës 

lidhur me pjesën liruese, ndërsa aktgjykimi i ankimuar në këtë pjesë është vërtetuar. 

 

Me të njëjtin aktgjykim, duke vendosur sipas ankesave të mbrojtësve të akuzuarve H.V. dhe E.R. 

dhe sipas detyrës zyrtare është anuluar aktgjykimi i ankimuar në pikën II të pjesës dënuese (pika 

II.4 e aktakuzës), dhe për këtë pikë çështja është kthyer në rigjykim dhe rivendosje Gjykatës së 

shkallës së parë. 

 

Vendimi për obligimin e të akuzuarit Sh.B. për kompensimin e dëmit të dëmtuarës Komuna 

Lipjan në shumë prej 75,955 euro, është anuluar ndërsa të dëmtuarat Komuna Lipjan dhe 

Agjencioni Kosovar i Privatizimit, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në 

kontest të rregullt civil. Pjesa tjetër e aktgjykimit të ankimuar, respektivisht pjesa refuzuese ka 

mbetur e paprekur. 

 

 

Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pml.nr.60/2021 

 

Gjykata Supreme e Kosovës duke vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të 

parashtruar nga mbrojtësit e të akuzuarit Sh.B., sa i përket pjesës dënuese të aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit për të akuzuarin Sh.B., ka marr aktgjykimin Pml.nr.60/2021 të datës 

17.03.2021, me të cilin është anuluar kjo pjesë e aktgjykimit dhe çështja i është kthyer Gjykatës 

së shkallës së dytë në rigjykim. 

 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit pas kthimit në rigjykim 

 

Pas kthimit të çështjes penale në rigjykim, Gjykata Apelit gjen se çështja është kthyer vetëm sa i 

përket pikës I.4 të aktgjykimit të ankimuar të Gjykatës së shkallës së parë dhe atë vetëm për të 

akuzuarin Sh.B.. 

 



6 

 

Duke e vlerësuar aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPPRK-së, Gjykata e Apelit 

gjen se për këtë pikë të aktgjykimit të ankimuar ka arritur parashkrimi i ndjekjes penale dhe atë 

para se të merr vendim Gjykata Supreme, andaj duhet të veprohet në kuptim të nenit 363 par. 1 

nën par. 1.3 të KPPRK-së. Për këtë arsye Gjykata e Apelit nuk caktoj seancën publike.  

 

Sipas përshkrimit të gjendjes faktike në pikën I.4 të aktgjykimit të ankimuar (pika I.5 e 

aktakuzës) rrjedhë se i akuzuari Sh.B. akuzohet për lëshimin e urdhëresës për regjistrimin dhe 

bartjen e pronës me numër 01 nr.400-465/2011 të datës 07.03.2011. Pra, për këtë veprim është 

akuzuarit i akuzuari, i cili veprim ka qenë me datë 07.03.2011.  

 

Vepra penale për të cilën akuzohet i akuzuari është keqpërdorimi i pozitës zyrtare apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Kjo vepër është e dënueshme me 

burgim prej 6 (gjashtë) muajve deri në 5 (pesë) vjet. Sipas nenit 106 par. 1 nën par. 1.4 të KPRK-

së, ndjekja penale nuk mund të ndërmerret nëse kanë kaluar 5 (pesë) vite nga kryerja e veprës 

penale të dënueshme me më shumë se 3 (tre) vjet. Sipas nenit 107 par. 8 të KPRK-së, ndjekja 

penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit. Në rastin 

konkret nga data 07.03.2011 si datë e veprimit të akuzuarit e deri me datën e lëshimit të këtij 

aktgjykimi, kanë kaluar më shumë se 10 (dhjetë) vite, që nënkupton ka kaluar dyfishi i kohës së 

parashkrimit. Më saktësisht me datë 07.03.2021, ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale 

për këtë vepër. Andaj, edhe duhet të ndërpritet çdo veprim i mëtejmë në drejtim të ndjekjes 

penale. 

 

Nga se u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 403 të KPPRK-

së. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – DEPARTAMENTI SPECIAL 

APS.nr.14/2021 me datë 12.04.2021 

 

 

Bashkëpunëtori Profesional          Anëtarët e kolegjit    Kryetari i kolegjit 

 

_____________________  __________________  _______________ 

Bajram Rexhahmetaj  Kreshnik Radoniqi   Vaton Durguti 

 

__________________ 

Tomislav Petrovic 


