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Numri i dokumentit:     00914328 

 

PKR.nr.511/16 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË–Departamenti për Krime të Rënda, i 

përbërë nga trupi gjykues, gjyqtari Vesel Ismaili, kryetar i trupit gjykues me gjyqtarët Naser 

Foniqi dhe Naime Krasniqi-Jashanica anëtarë të trupit gjykues, me sekretaren juridike Nurije 

Rexhëbeqaj, në çështjen penale kundër të akuzuarve L.C., S.Sh.dhe A.G., për shkak të veprës 

penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së, i akuzuar 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, PP/I 

nr.885-2/2012, të dt.15.09.2016, pas zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor, publik e verbal me 

dt.06.03.2020, në prani të prokurorit të  shtetit Dulina Hamiti, të akuzuarit S.Sh.dhe mbrojtësi i 

tij Av. Ramiz Krasniqi nga Prishtina i angazhuar me autorizim, të njëjtën ditë mori dhe 

publikisht shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

Të akuzuarit: 

 

L.C., nga i ati I.  dhe nënës G., e gjinisë Q., i lindur me dt. ..., në P., tani me vendbanim në 

Prishtinë, lagja B. i D., rruga “V.G.” nr..., me numër personal ..., i gjendjes së mesme 

ekonomike, ish D. programor i R., më parë i pa dënuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër 

penale, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.  

 

S.Sh., nga i ati Sh. dhe nënës H. , e gjinisë H., i lindur me dt. ..., në F., ku edhe tani jeton, rruga 

“Gj.B.” nr..., me numër personal ..., i gjendjes së mesme ekonomike, ish D. i Përgjithshëm i R., 

më parë i pa dënuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës.  

 

A.G., nga i ati M. dhe nënës V. , e gjinisë M., i lindur me dt. ..., në Prishtinë, ku edhe tani 

jeton, lagja “B. i D.” rruga H.T. llamella ..., nr. ..., me numër personal ..., i gjendjes së mesme 

ekonomike, më parë i pa dënuar, ndaj tij nuk zhvillohet procedurë tjetër penale, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Konform nenit 364, par. 1 nënpar. 1.3 të KPPRK-së,  

 

I akuzuari: S.Sh. 
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 LIROHET NGA AKTAKUZA 

 

S e p s e: 

 

Në cilësinë e personit zyrtar deri sa ishte Drejtor i Përgjithshëm i Radiotelevizionit të Kosovës, 

në vazhdimësi gjatë periudhës kohore 2008-2011, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 

dobisë pasuror për veti ose për tjetrin, si dhe shkaktimit të dëmit të buxhetit të R.-së ka 

keqpërdor pozitën e tij zyrtare, në atë mënyrë që me dt.28.07.2010, merr vendim me të cilin 

ndryshon nenin 9 të kontratës për bashkëpunim, 22.12.2008 e përfaqësuar nga i pandehuri tani 

i ndjeri A.Z.për R.-në, në bazë të të cilit R.-ja do të kompensoj prodhimin e serialit vendor 

“K.J.”, me pagesë me mjete të gatshme dhe jo me hapësirë reklamuese, e në bazë të këtij 

vendimi më dt.02.08.2010 lidh aneks kontratë bashkëpunimi programor me N. SH.CMB, për 

prodhimin e serialit vendor “K.J.”, edhe pse për kontratën bazë të dt.22.12.2010 e lidhur me 

NSH.CMB në Prishtinë nuk janë respektuar procedurat e Prokurimit Publik, ashtu siç e 

parasheh ligji për Prokurimin publik,  ndërsa më dt.25.09.2011 merr vendim që të lidhet 

kontratë mbi bashkëpunimin programor me N. SH.CMB me seli në Prishtinë, për prodhimin e 

veprave audio-vizualë, përkatësisht prodhimin e serialit televiziv “K.J.” për periudhën 

22.09.2011 e deri më dt.31.08.2013, ndërsa më dt.25.09.2011 lidh kontratë mbi bashkëpunimin 

programor më N.SH.CMB në Prishtinë, ku objekti i kësaj kontrate është realizimi i serialit 

vendor me karakter argëtues “ K.J. ” për prodhimin e episodeve edhe pse lidhja e këtyre 

kontratave nuk ka kaluar nëpërmjet procedurave të prokurimit publik siç e parasheh ligji i 

prokurimit publik, si dhe i njëjti më dt.14.03.2011 lidh kontratë mbi emetimin, test për 

moderator të ri ku bazë e kësaj kontrate është rregullimi i të drejtave dhe obligimeve të 

ndërsjella lidhur me të drejtat e emetimit të emisionit televiziv “K. do te behet M.” me licencë 

nga W.T.  and “ S.P.E.C.” dhe me datën 15.03.2011 duke përfaqësue R.-në me OE “G.M.” lidh 

kontratë mbi emetimin televiziv lidhur me prodhimin e emisionit “K. do te behet M.” e që 

lidhja e këtyre kontratave nuk ka kaluar nëpërmjet procedurave të prokurimit ashtu siç 

parasheh Ligji i prokurimit publik të Kosovës, me ç,ast buxhetit të R.-së i ka shkaktuar dëme 

në shumë prej 460.000.00 €,- 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par. 1 të KPRK-së. 

 

Shpenzimet e procedurës penale, do të mbulohen nga mjetet buxhetore të kësaj gjykate.  

 

Kërkesë pasurore juridike nuk kishte.  

 

Konform dispozitave 2, 3, 7, të KPRK-së dhe neneve 359, 360, 361 dhe nenit 363 par.1 pika 

1.3 të KPPRK-së, ndaj 

 

Të akuzuarve:L.C. dhe A.G. 

 
 

                                                                  REFUZOHET AKTAKUZA 

I akuzuari: L.C.  

 

Sepse: 

 

Në cilësinë e personit zyrtar derisa ishte Drejtor Programor i Radiotelevizionit të Kosovës, në 

vazhdimësi gjatë periudhës 2005-2008 me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 
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pasuror për veti ose për tjetrin, ka keqpërdor pozitën e tij zyrtare, në atë mënyrë që me dt. 

13.05.2005 ka lidhë aneks kontratën “ CMB P. ” për prodhimin e episodeve të serialit vendor “ 

K.J.”, si dhe me dt.23.09.2008 ka lidhë kontratën me emisionin WWTBAM “K. do te behet 

M.” 001/2008 me operatorin ekonomik “G.M.” nga Prishtina, e të cilat kontrata nuk kanë 

kaluar nëpërmjet procedurave të Prokurimit Publik,-  

 

Me këtë  ka kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 

par. 1 të KPRK-së. 

 

I akuzuari: A.G. 

 

Sepse: 

 

Në cilësinë e personit zyrtar si ushtrues i detyrës së Drejtorit Programor të Radiotelevizionit të 

Kosovës, në vazhdimësi gjatë periudhës kohore 2008-2009, me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasuror për veti ose për tjetrin, si dhe shkaktimit të dëmit të buxhetit 

të R.-së, ka keqpërdor pozitën e tij zyrtare, në atë mënyrë që me dt. 26.12.2008 ka lidhë 

marrëveshje bashkëpunimi programor me OE “G.M.” në Prishtinë për rregullimin e të drejtave 

dhe obligimeve të ndërsjellat lidhur me emetimin e emisionit televiziv “ K. do te behet M.” dhe 

me datë 01.09.2009 lidh kontratë mbi emetimin televiziv me OE “ G.M.” në Prishtinë për 

rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella lidhur me emetimin e emisionit televiziv 

“K. do të behet M.” edhe pse lidhja e këtyre kontratave nuk ka kaluar nëpërmjet procedurave të 

Prokurimit, ashtu siç e parasheh Ligji për Prokurimin Publik të Kosovës,-    

 

Me këtë  ka kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 

par. 1 të KPRK-së. 

 

Sepse ka arritur parashkrimi absolut e ndjekjes  penale ndaj të akuzuarit Antonio Gashi.  

 

Kërkesë pasurore juridike nuk kishte.  

 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore, të kësaj gjykate. 

 

A R S Y E T I M I 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë- Departamenti për Krime të Rënda, ka ushtruar aktakuzën 

PP/ nr.885-2/2012, të dt.15.09.2016, kundër të akuzuarve L.C., S.Sh.dhe A.G., për shkak të 

veprës penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së.     

 

Në shqyrtimin gjyqësor publik e verbal, të zhvilluar me dt.06.03.2020, prokurori i shtetit 

Dulina Hamiti, në fjalën përfundimtare për këtë çështje juridiko-penale deklaron: se në 

shqyrtimin e sotëm gjyqësor paraqes fjalën përfundimtare në çështjen penale kundër të 
akuzuarit S.Sh.për veprën penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 

1 të KPRK-së. Me administrimin e të gjithave provave gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore 

në mënyrë të plotë është vërtetuar se i akuzuari S.Sh.e ka kryer veprën penale për të cilën është 

akuzuar. Provat të cilat janë administruar e që janë: Ekspertiza financiare e datës 30.06.2016 e 

korrigjuar dhe plotësuar më datë 26.07.2016 të përpiluara nga eksperti financiar gjyqësor 

Xh.K., nga e cila ekspertizë është konstatuar se i akuzuari S.Sh. ka dëmtuar buxhetin e R.-së në 

vlerë prej 460.000 (katërqindegjashtëdhjetëmije) euro. Dëmi është shkaktuar me ratifikimin e 

kontratave gjatë vitit 2008-2011dhe  pa i zbatuar procedurat e prokurimit publik sipas ligjit të 
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Prokurimit Publik të Kosovës 03L/241 dhe ligjit mbi konkurrencën 2004/36. Gjithashtu 

gjendja faktike është vërtetuar edhe nga provat e tjera të administruara në shqyrtimin gjyqësorë 

të datës 11.02.2020 siç janë: aneks kontrata, bashkëpunimi programor i datës 02.08.2010 në 

mes të R.-së dhe NSHCMB produksion & marketing CMB kontrata mbi bashkëpunimin 

programor të datës 22.12.2008 në bazë të cilit R.-ja do ta kompensonte prodhimin e vazhdimit 

të serialit vendor “K.J.” me CMB produksion marketing Prishtina, aneks kontrata e lidhur me 

datë 04.03.2010 në mes të KTK-së dhe G.M. dhe kontratën bazë mbi bashkëpunimin 

programor të lidhur me dt. 01.09.2009, kontrata e dt. 14.03.2011 e lidhur në mes të tani të 

akuzuarit S.Sh.drejtor i përgjithshëm i R.-së dhe G.M. për emisionin K. do te behet M.. 

Gjendja faktike është mbështetur edhe në deklaratën e përfaqësuesit ligjor të R.-së të dhënë në 

prokurori i cili ka deklaruar se parashtron kërkesë pasurore juridike. Sa i përket dëshmisë së 

dëshmitarit N.Gj., është një dëshmi kontradiktore ngase në një anë deklaron se nuk e dijë a 

është i dëmtuar buxheti i R.-së a jo, kurse në anën tjetër dëshmon se nuk është i dëmtuar 

buxheti i R.-së, dhe në këtë proces gjyqësor nuk është palë e dëmtuar. Sa i përket përfaqësueses 

ligjore të R.-së Sh.S. e njëjta dëshmoj se nuk kishte njohuri për këtë rast, ngase në atë kohë nuk 

ka qenë në mardhënje pune në R.-ë  kur janë lidhur këto kontrata. Sa i përket mbrojtjes së të 

akuzuarit S.Sh.i njëjti është munduar ti shmanget përgjegjësisë penale, i njëjti nuk ka mohuar 

nënshkrimin e kontratës dhe aneks kontratës. Andaj konsiderojmë se nga administrimi i të 

gjithave provave në shqyrtimet gjyqësore në mënyrë të plotë është vërtetuar se i akuzuari 

S.Sh.e ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar, sepse në veprimet e tij manifestohen 

të gjitha elementet e veprës penale për të cilën është akuzuar, atëherë i propozoj gjykatës që të 

njëjtin ta shpallë fajtor dhe ta dënon sipas ligjit, dhe të njëjtin ta obligon që t’ia kompensoj 

dëmin të dëmtuarës R.-së. 

 

Sa i përket të akuzuarve të cilët kanë qenë të përfshirë në aktakuzë L.C. dhe A.G.gjykata në 

procesverbalin e seancës së shqyrtimit gjyqësor të datës 11.02.2020 me vendim e ka pushuar 

procedurën penale për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes penale. 

 

Përfaqësuesi ligjor i R.-së Sh.S. e angazhuar sipas autorizimit në fjalën përfundimtare 

deklaron: qëndroi në tërësi prapa shkresës së dorëzuar me shkrim në këtë gjykatë më datë 

11.02.2020, ndaj të akuzuarit S.Sh., nuk i bashkëngjitëm ndjekjes penale, për arsye se R.-ja për 

këtë rast fare nuk është e dëmtuar, gjithashtu nuk i bashkëngjitëm as fjalës përfundimtare të 

prokurores së shtetit në këtë qeshje juridiko-penale, sikurse nuk parashtrojmë kërkesën 

pasurore-juridike. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit S.Sh.avokati Ramiz Krasniqi, në fjalën përfundimtare thekson: 

konsideroi se i vetmi kontribut i prokurores që e dha në fjalën përfundimtare është ajo se unë 

nuk arrita të kuptoi asgjë çfarë tha. Kjo aktakuzë nuk ka sa fillim e as mbarim profesional. Nga 

kjo aktakuzë nuk kuptoi se kur është kryer një vepër penale dhe kur ka filluar kryerja e veprës 

tjetër penale. Ne nuk dime a bëhet fjalë për një vepër apo për disa vepëra penale. Provat që i 

përmend prokurorja janë të kundërta e asaj që do të bënin veprën penale. Unë mendoj se asnjë 

ekspertizë financiare nuk mund ta vlerësoi veprën artistike të krijuesve. Veprat e Pikasos shiten 
me miliona dollar, se blerësit kanë shije për ato vepra, kurse unë nuk do ti blejsha as për një 

dollar sepse nuk i kuptoj, prandaj një ekonomistë i cili e ka përpiluar ekspertizën si arrin ta 

vlersoi punën artistike qoftë edhe të serialit “ K.J. ”, apo të emisionit “ K. do te behet M. ”. 

Përfaqësuesja e autorizuar e R.-së këtu në seancën e shqyrtimit gjyqësor deklaron se ne në këtë 

rast nuk jemi të dëmtuar dhe do ti përmendi vetëm tri fjali  nga deklarata e interpretimit ligjor:  

Deklaroj me përgjegjësi të plotë se ne nuk jemi palë e dëmtuar në këtë proces gjyqësor. E 

njoftojmë Gjykatën Themelore në Prishtinë se në asnjë fazë nuk kemi qenë të përfshirë si palë 

e dëmtuar në këtë procesverbal gjyqësor, dhe R.-ja nuk qëndron prapa inicimit të këtij 
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shqyrtimi gjyqësor. Prokurorja nuk thotë se S.Sh.ka përfituar nga këto kontrata, por thotë se 

kanë përfituar madje thotë në mënyrë të kundërligjshëm operatorët e caktuar, atëherë shtrohet 

pyetja pse nuk është ndërmarr ndjekja penale ndaj përfituesve të kundërligjshme apo në këtë 

raste është favorizuar dikush. I propozoj gjykatës që i akuzuari S.Sh.të lirohet nga aktakuza 

sepse me asnjë provë të vetme nuk gjeni se është përfshirë në këtë vepër penale për të cilën 

prokurorja me zell të madh e paraqiti si një kriminel bajagi të rëndë. 

 

I akuzuari  S.Sh.në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar, e përkrah në tërësi fjalën 

përfundimtare të mbrojtësit tim, por jam i zhgënjyer me këtë që tani e dëgjova nga prokurorja e 

kësaj çështje, nga se e gjithë puna ime në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të R.-së është 

raportuar te eprorët e mi-bordi i R.-së, komisionet përkatëse në kuadër të Kuvendit të R. së 

Kosovës, dhe ato raporte përfshirë edhe raportin financiar janë miratuar nga të gjitha këto 

instanca që i përmenda dhe të gjitha pa asnjë vërejtje. 

 

Trupi gjykues gjatë zhvillimit të shqyrtimit gjyqësorë dhe administrimit të të gjithave provave, 

vlerësimit të tyre një nga një dhe në lidhje me provat e tjera, konform nenit 361 te KPPRK-së, 

trupi vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Se nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë me asnjë provë të vetme se i akuzuari 

S.Sh.ta ketë kryer veprën penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 

1 të KPRK-së, në kohë, mënyrë si është përshkruar në  dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjendjen faktike trupi gjykues e ka vërtetuar mbi bazën e këtyre provave:  

 

Ekspertiza financiare e datës 30.06.2016 së bashku me korrigjimin dhe plotësimin e datës 

26.07.2016 të përpiluara nga eksperti financiar gjyqësor Xh.K., Kontrata për bashkëpunim 

programor të datës 02.08.2010, në mes të R.-së dhe operatorit ekonomik CMB Produksion 

Marketing nga Prishtina, Kontrata mbi bashkëpunimin programor të datës 22.09.2011 në mes 

të R.-së dhe NSHCMB Produksion & Marketing nga Prishtina, Vendimi i datës 25.09.2011 

nxjerrë nga R.-ja, Vendimi për ndryshimin e nenit 9 të kontratës bazë të datës 22.12.2008 në 

bazë të cilit R.-ja do të kompensoi prodhimin e vazhdimit të se rialit vendor Kafeneja e jonë 

CMB Produksion-marketing nga Prishtina, Aneks kontrata e lidhur me datë 14.03.2011 në mes 

të R.-së dhe G.M., Kontrata e datës 15.03.2011 në mes të R.-së dhe G.M. dhe pasqyra e 

pagesave nga ana e R.-së operatorëve ekonomik të kontraktuar, Deklarata dhe Interpretimi 

Ligjor nga Zyra Ligjore e R.-së e datës 11.02.2020, dëshmia e përfaqësueses së autorizuar e R.-

së -dëshmitarja Sh.S., dëshmitë e dëshmitarëve Sh.H.dhe N.Gj.. 

 

Sipas ekspertizës së dt.30.06.2016, e korrigjuar dhe e plotësuar me dt.26.07.2016 nga ekspertit 

financiar Xh.K., gjykata konstaton se të dhënat që janë prezantuar në këtë ekspertizë vërtet nuk 

janë asgjë tjetër veç se një veprim i thjeshtë matematikor që konstaton në mbledhjen e të gjitha 

shumave të parapara në kontratat e lidhura në mes të R.-së (sepse R.-ja është palë kontraktuese 

në të gjitha kontratat) dhe të producentëve të pavarur për emisionet e caktuara që do të 
emitoheshin nëpërmjet R.-së. 

 

Sipas ekspertizës rezulton se producentët e pavarur nga R.-ja kanë marrë shumat 

marramendëse sikurse në aktakuzë, dhe nuk i kanë përmbushë obligimet e tyre ndaj R.-së si 

palë kontraktuese në këto kontrata. Kjo më tej do të thotë se emisionet të cilat kanë qenë të 

kontraktuara nuk janë emituar fare nëpërmes të R.-së.  
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Më tej eksperti në ekspertizën e tij në mes tjerash thotë se tani i akuzuari S.Sh.në cilësinë e 

personit zyrtar, drejtor i përgjithshëm i R.-së, pa procedura të Prokurimit Publikë dyshohet më 

bazë se e ka dëmtuar buxhetin e R.-së së paku në shumë prej 460.000.00 euro. 

 

Ne të gjithë e dimë që eksperti, i cilës do lami qoftë, nuk guxon të mbështet ekspertizën e tij në 

dyshime të bazuara, por është i obliguar ta thotë saktë qoftë për ndonjë shifër apo çfarëdo qoftë 

që ka për objekt ekspertimi, e jo sikur që ka vepruar në rastin konkret ku thotë se dyshohet që i 

akuzuari S.Sh.i ka shkaktuar dëme buxhetit të RKT-së jo më pak se 460.000.00 euro, a thua sa 

qenka dëmi maksimal që i paska shkaktuar buxhetit të R.-së i akuzuari S.Sh.sipas këtij eksperti. 

 

Nga dëshmia e dëshmitares Sh.S.-përfaqësuese e autorizuar e R.-së vërtetohet se nga viti 2016 

punon në R.-ë, dhe nuk ka kurrfarë njohurish për kontratat për të cilat janë të cekura në 

aktakuzë, por ka njohuri që emisionet të cilat u përmenden kanë qenë të shikueshme, e kanë 

ngritur konkurrencën në mes të R.-së dhe televizioneve tjera. Shkresa mbi interpretimin ligjor 

të cilën e ka përpiluar shefi i zyrës ligjore në atë kohë i R.-së, N.Gj., e që i është dorëzuar 

gjykatës është konstatuar mbi bazën e provave të cilat i disponon për këtë rast R.-ja, se fare nuk 

është e dëmtuar.    

 

Nga dëshmia e dëshmitarit  Sh.H.  vërtetohet  se nga një Janari i vitit 2016 ka punuar në zyrën 

ligjore të R.-së. Për kontratat të cilat jenë lidhur për serialët “ K.J. ” dhe “K. do te behet M.” në 

mes të R.-së dhe CMB Produksion-marketing nga Prishtina dhe “G.M.” nga Prishtina, për të 

paren nuk ka pas kurrfarë njohurish, kurse për të dytën, për emisionin “ K. do te behet M.” 

është informuar nga shefi i zyrës ligjore të R.-së që në atë kohë ka qenë N.Gj. si dhe nga 

menagjmenti i lartë i R.-së që ka qenë M.Sh.. Për emisionin “K. do te behet M.” e din se 

kontratën e ka nënshkruar tani i akuzuari S.Sh., por nuk e dinë a janë respektuar procedurat e 

Prokurorimit, kurse për emisionin “ K.J. “ nuk e dinë fare kush e ka nënshkruar kontratën.  

 

Gjithashtu nuk e dinë se në vitin 2013 a ka funksionuar zyra ligjore sikur që është tani në 

kuadër të R.-së.  

 

Por e dinë që në atë periudhë kohore R.-ja ka qenë në një gjendje të rëndë financiare dhe nuk 

ka pas mundësi që ti paguan, bile për emisionin “ K. do te behet M. ”, e kanë thirre pronarin e 

Kompanisë E.U. për ta shkëputur kontratën, por normal që këtij të fundit nuk i ka konvenuar 

dhe për pezullimin e kësaj kontrate nga ana e drejtorit të përgjithshëm të R.-së M.Sh. pala tjetër 

ka ushtruar padi në gjykatë, për shkëputje të një anshme të kontratës, dhe me këtë kontratë fare 

nuk është dëmtuar R.-ja, siç nga kjo kontratë askush nuk ka përfituar në mënyrë 

kundërligjshme.  

 

Nga dëshmia e dëshmitarit N.Gj. vërtetohet  se i njëjti punon në R.-ë nga 01.05.2003 e tutje, 

deri para dy-dy vite e gjysmë ka qenë në pozitën e menagjerit të zyrës ligjore të R.-së, kurse 

tani e ushtron pozitën e menagjerit të departamentit për të drejtat e autorit. Për emisionin “ K. 

do te behet M.” nuk e dinë kush e ka nënshkruar kontratën, e dinë se ky projekt ka qenë para 
vitit 2010, gjithashtu edhe për emisionin “K.J.” nuk e dinë kush e ka nënshkruar kontratën 

vetëm e dinë që ky emision ka zgjatur bukur gjatë, ka filluar në kohën kur ka qenë drejtor i R.-

së tani i ndjeri A.Z., ka vazhduar edhe në kohën kur ka qenë drejtor S.Sh., këtë e thotë se për 

këtë çeshje ka punuar me hetuesit policor të departamentit për krime të rënda ekonomike, por 

gjeneza e emisionit “ K.J. ” është më herët.  

 

Problemi ka qenë se janë rritur shpenzimet për emetimin dhe vazhdimin e këtij emisioni (K.J.), 

mirëpo ato shpenzime kanë qenë të justifikueshme, për shkak të numrit më të madhe të shtimit 
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të aktrove, e cila ka ndikuar në koston e projektit, siç kanë qenë për shembull: kostum grofin, 

rekuizitat dhe gjirimet në eksterier-jashtë kështu që në kuptim janë rritur edhe shpenzimet, por 

nuk janë rritur në emër të honorarëve ose të ndonjë shpenzimi të pa arsyeshme, por në kuptim 

të cilësisë të serialit, aspekti tjetër është edhe vazhdimi i kontratave të secilit menaxhment qoft 

te tani i ndjeri A.Z.qoftë edhe te drejtori S.Sh. 

 

Saktësisht nuk i dinë përfitimet e R.-së nga seriali “K.J.”, por e dinë se ka pas përfitime të 

mëdha dhe është rritur shikueshmëria në masë të madhe e që është fakt relevant se dihet bot 

rishte. 

 

Dëshmitari në fjalë nuk e din se për shkak të pagesës së këtij projekti d.m.th. Seriali  “ K.J. ” 

R.-ja ka pas probleme financiare për arsye se gjatë emetimit të këtij emisioni ka pasur shumë 

reklama nga operatorët ekonomik, normalisht që ato reklama janë paguar. Sa i kujtohet 

dëshmitarit në momentin kur janë lidhur këto kontrata janë respektuar të gjitha procedurat e 

prokurimit, mirëpo gjithherë duke pasur parasysh ligjin e atëhershëm të vitit 2006 L 46 ligji 

mbi R.-në i cili ligj ka pas shumë zbrazëtira juridike lidhur me procedurat për blerjen e veprave 

audio vizuele. Sa ka qenë dëshmitari udhëheqës i zyrës ligjore, nga menaxhmenti i R.-së nuk 

është paraqitur ndonjë shqetësim apo kërkesë me të cilën do të hapej ndonjë rast civil apo penal 

për projektet  “ K. do te behet M. ” dhe “ K.J. ” me arsyetim se është dëmtuar buxheti i R.-së.  

 

Dëshmitari më tej dëshmon se duke pas parasysh ligjin e R.-së si Leg Specialist që përcakton 

fushë veprimin e këtij istutitucioni e obligon R.-në që deri në 20% të programit me i ble 

emisionet prej producentëve të pa varur përkatësisht privat dhe në një mënyrë janë  të obliguar 

që deri në 20% të blejnë emisionet nga producentët e pa varur. R.-ja nuk është komerciale, nuk 

shikohet a fiton, por me rëndësi është mos të ketë humbje, andaj edhe dëshmitari N.Gj. sikurse 

në deklaratën dhe interpretim ligjor të lëshuar nga zyra ligjore e R.-së se R.-ja në këtë rast nuk 

është palë e dëmtuar.   

 

 

Gjykata gjendjen faktike për këtë çështje juridiko penale e vërtetoi edhe nga provat materiale 

siç janë: Deklarata dhe Interpretimi Ligjor Nr. 0632/20 i datës 11.02.2020 i lëshuar nga Zyra 

Ligjore e Radiotelevizionit të Kosovës, me të cilën deklaratë e ka njoftuar gjykatën se në lidhje 

me këtë çështje penale R.-ja nuk është palë e dëmtuar, nuk qëndron prapa inicimit të këtij 

procesi.  

 

Përveç kësaj R.-ja me  deklaratën dhe Interpretimin Ligjor Nr. 0632/20 i datës 11.02.2020 

përveç se deklarohet se nuk është palë e dëmtuar, sqaron se Ligji për R.-ën Nr. 02/L-47 i vitit 

2006 (të cilit i referohet aktakuza) është sikurse edhe ligji në fuqi i cili e obligon R.-në të 

siguroi së paku 20% të programit të prodhuar nga producentët e pavarur.  Ligji Nr. 02/L-47 për 

R.-në në nenin 9 kur flet për përdorimin e produksionit të pavarur thotë: R.-ja për çdo vit do të 

shpallë tender për blerjen e veprave audiovizuese të producentëve të pavarur, dhe ti transmetoj 

në programin e vet në pajtim me ligjin dhe statutin e R.-së.   
 

Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, neni 422 për të ekzistuar vepra penale 

Keqpërdorimit të pozitës apo të autoritetit zyrtar duhet që personi zyrtar duke shfrytëzuar 

detyrën apo autoritetin zyrtar të tejkaloi kompetencat e tij ose të mos përmbush detyrat zyrtare 

me qëllim që të përfitoi çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që ti shkaktoi dëm 

personit tjetër, për çka mund të dënohet me dënimin me burg prej 6 (gjashtë) muaj deri në 5 

(pesë) vjet. 
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Gjykata konsideron se për derisa në lidhje me veprimet e tani të akuzuarit nuk ka prova se 

është shkaktuar dëm apo përfitim i çfarëdo pasurie në mënyrë të kundërligjshme, në veprimet e 

tani të akuzuarit nuk manifestohen elementet e veprës penale Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 të KPRK-së. Në lidhje me kontratat e lidhura në mes të R.-

së dhe producentëve të pavarur, është e vërtetë se producentët e pavarur kanë realizuar të 

ardhura por këto të ardhura i atribuohen punës së tyre në lidhje me përgatitjen e emisioneve për 

emetim dhe për derisa janë realizuar me punë sipas kushteve të parapara në kontratë, ata si palë 

kontraktuese që kanë ofruar emisionet për emetim, nuk mund të konsiderohen si persona që pa 

të drejtë kanë përfituar nga veprimet e tani të akuzuarit e që do të mund të konsiderohen si 

veprime të kundërligjshme.   

 

Gjykata po ashtu konstaton se sipas dispozitave ligjore në fuqi në kohën kur pretendohet se 

janë kryer këto vepra penale nga tani i akuzuari S.Sh., kishte zbrasëti ligjore për sa i përket 

rregullimit ligjor të procedurës që duhej ndjekur me rastin e blerjes së veprave audio-vizuele. 

Kjo për faktin se Ligji nr. 02?L-47 për R.-në përcaktonte se: Procedurat, kushtet dhe kriteret 

për porositjen e veprave audiovizuele nga producentët e pavarur dhe për transmetimin e tyre në 

pajtim me këtë ligj përcaktohen me Statutin e R.-së, ndërsa R.-ja nuk kishte aprovuar Statutin 

deri në vitin 2012, dhe gjithnjë deri sa kjo çështje nuk ishte rregulluar sipas Statutit të R.-së, 

ashtu sikurse shprehimisht kërkohej me ligj, konsiderohet se lidhur me këtë çështje nuk kishte 

dispozita që për së afërmi e rregullonin këtë çështje. 

 

Trupi gjykues gjithashtu me rastin e vendosjes së kësaj çështje juridiko-penale kishte parasysh 

edhe faktin se Ligji për R.-ën i cili ka hy në fuqi pas kohës kur pretendohet se janë kryer këto 

vepra penale nga ana e të akuzuarit S.Sh., fjalën “Tender” e ka zëvendësuar me fjalën 

“Konkurs Publik”, që do të thotë se ligjdhënësi tani ka përcaktuar mundësinë që me rastin e 

blerjes së veprave audio-vizuele të mos aplikohet procedura e prokurimit publik sipas Ligjit për 

Prokurimin Publik. 

 

Andaj sipas shkresave të lëndës-provave që prokurori i shtetit i ka bashkëngjit dhe propozuar 

që të administrohen dhe vlerësohen gjatë shqyrtimit gjyqësor, rezulton se nuk mund të 

provohet se tani i akuzuari S.Sh.e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

I akuzuari S.Sh., në mbrojtjen e tij dhënë në seancën e shqyrtimit gjyqësor te dt.18.01.2019, e 

ka mohuar në tërësi kryerjen e veprës penale për të cilën akuzohet, dhe më tej thekson se  

kontratat janë të hartuara nga shërbimi juridik i R.-së, dhe ato që më janë ofruar i kam 

nënshkruar, kurse në asnjë rrethanë unë nuk kam përpiluar kontrata bile as që më janë ofruar. 

Për kontratat për të cilat po bëhet fjalë dhe për emisionet të cilat u janë vazhduar para se unë të 

hyj në postin e drejtorit dhe këtu bëhet fjalë vetëm për vazhdimin e kontratave, dhe ndaj meje 

nuk është udhëhequr asnjëherë asnjë procedurë disiplinore. 

Vendimi mbi ndryshimin e nenit 9 të Kontratës bazë në mes të R.-së dhe produkcionit CMB që 

ka të bëjë me prodhimin e serialit vendor K.J., e kam nënshkruar, dhe pasusi i parë me udhëzim 

të auditorit të përgjithshëm duhet të merret një vendim i tillë, kështu që ma kanë sjellë të 
përpiluar nga shërbimi juridik i R.-së. Sa unë kam qenë në pozitën e drejtorit të përgjithshëm të 

R.-së janë zbatuar të gjitha dispozitat e ligjeve në fuqi, gjithashtu edhe dispozitat e ligjit mbi 

prokurimin e përgjithshëm. Sa kam unë njohuri kontratat i kanë nënshkruar drejtoret e 

mëparshëm për të cilët unë nuk kam njohuri nëse janë thirre në procedurë diciplinore apo 

penale për nënshkrimin e këtyre kontratave. Kur unë i kam nënshkruar këto kontrata nuk kam 

pasur njohuri dhe nuk kam menduar se do të përgjigjem penalisht për këtë gjë. Me nënshkrimin 

e këtyre kontratave asnjëherë asnjë cent nuk e kam përfituar personalisht dhe me siguri që as 

dëme nuk i janë shkaktuar askujt. Gjithsesi se para se ti nënshkruar kontratat i kam lexuar ato, 
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por ju kam besuar personave kompetent të cilët në atë kohë kanë punuar në shërbimin juridik të 

R.-së dhe sugjerimeve të auditorëve të përgjithshëm sepse nuk kanë pasur arsye fare të mos ju 

besoi. 

 

Trupi gjykues pas analizimit me shumë kujdes të të gjitha provave të administruara gjatë 

seancave të shqyrtimit gjyqësor, ka ardhur në përfundim se duhet t’i falet besimi i plotë 

mbrojtjes së të akuzuarit, S.Sh., icili  e ka mohuar ta ketë kryer veprën penale për  te cilën 

akuzohet, Trupi gjykues ja ka fal besimin e plotë mbrojtjes së të akuzuarit për shkak se gjënë 

mbështetje në provat materiale të administruara gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor, përveç 

këtyre mbrojtja e të akuzuarit në përgjithësi është në harmoni edhe me mbrojtjen e tij të dhënë 

në procedurën e hetimeve, gjë që ia rrit edhe më shumë vlerën e besueshmërisë se mbrojtjes së 

tij, siç është  cekur edhe më parë për të ekzistuar vepra penale për të cilën është akuzuar i 

pandehuri, duhet të ekzistoj dashja, dhe veprimet e inkriminuara kundër ligjore të ndërmerren 

me qëllim të përfitimit të ndonjë të mire materiale, financiare apo diçka tjetër për vete apo për 

personin tjetër.  

 

Duke iu referuar kësaj çështje, trupi gjykues ka ardhur në përfundim se në këtë çështje penale 

absolutisht nuk është vërtetuar me asnjë provë të vetme duke përfshirë edhe dëshminë e 

përfaqësueses së autorizuar  të R.-së Sh.S., dëshmitarëve Sh.H.dhe N.Gj. të cilëve gjykata në 

tërësi ia fali besimin dëshmisë së tyre se i akuzuari S.Sh., nuk është kryes i veprës penale për të 

cilën akuzohet.  

 

Gjykata i shqyrtoj, analizoi, i vlerësoj dhe i krahasoj të gjitha provat materiale një nga një dhe 

në lidhshmëri njëra me tjetrën siç janë: ekspertiza financiare e dt.30.06.2016 së bashku me 

korrigjimin dhe plotësimin e dt.26.07.2016 të përpiluara nga eksperti financiar – gjyqësor 

Xh.K., Vendimi i dt.30.04.2009 i nxjerrë nga R.-ja, me të cilin e aprovon kërkesën për 

realizimin e tri episodeve shtesë të serialit vendor K.J., Kontrata për bashkëpunim afarist në 

mes të R.-së dhe CMB Produkcion & Marketing CMB nga Prishtina për vazhdim të prodhimit 

të serialit vendor  “K.J.” e dt.22.12.2008, Aneks Kontrata për bashkëpunimin programor të 

dt.02.08.2010 në mes të R.-së dhe NCH CMB “Produkcion & Marketing” CMB nga Prishtina, 

Kontrata mbi bashkëpunimin programor e dt.22.09.2011 në mes të R.-së dhe NCH CMB 

“Produkcion & Marketing” CMB nga Prishtina, Vendimi i dt.25.09.2011 i nxjerrë nga R.-ja, 

Kontrata për emisionin WWTBAM “ K. do të bëhet m. ” 001/2008 e dt.23.09.2008 e lidhur në 

mes të R.-së dhe “G.M.” nga Prishtina lidhur me emitimin e emisionit televiziv “ K. do te behet 

M. ” e dt.26.12.2008 dhe 01.09.2009, Vendimi për ndryshimin e nenit 9 të kontratës bazë të 

dt.22.12.2008 në bazë të të cilit R.-ja do të kompensoi prodhimin e vazhdimit të serialit vendor 

“K.J.” me CMB “ Produkcion  & Marketing” CMB nga Prishtina,  Aneks kontrata e lidhur me 

dt.04.03.2010 në mes të R.-së dhe G.M. lidhur me kontratën bazë mbi bashkëpunimin 

programor të lidhur më dt.01.09.2009,  Kontrata e dt.14.03.2011 në mes të R.-së dhe G.M., 

Kontrata e dt.15.03.2011 në mes të R.-së dhe G.M. dhe pasqyra e pagesave nga ana e R.-së 

operatorëve ekonomik të kontraktuar. 

 
Në fund gjykata konstatoi se me këto prova materiale, nuk mund të vërtetohet se i akuzuari 

S.Sh.e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, sepse nuk janë prova të mjaftueshme për të 

vërtetuar fajësinë e  të akuzuarit.  

 

Gjykata analizoi dhe vlerësoi edhe ekspertizën e ekspertit Xh.K.,  por nuk gjeti asnjë rrethanë  

e cila do të ndikonte në bindjen e gjykatës qe të shpallte fajtor apo ta dënonte të akuzuarin 

S.Sh., sepse në ekspertizën e tij asnjë herë nuk është fajësuar i akuzuari i cili do ta kishte  kryer 

veprën penale për të cilën akuzohet.  
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Trupi gjykues për provat të cilat nuk janë administruar nuk i ka konsideruar si shumë relevante 

për këtë çështje ngase i referohen disa fakteve jo shumë të rëndësishme, për të vendosur për 

përgjegjësinë e të akuzuarit.  

 

 

Duke u bazuar në këto që u ceken më lartë dhe në nenin 364 par. 1, dhe 1.3  te KPPRK-së, 

trupi gjykues liroi nga akuza të akuzuarit, S.Sh.,  për kryerjen e veprës penale siç është cekur 

në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Trupi gjykues pas shqyrtimit të të gjithave shkresave të lëndës, për të akuzuarit L.C. dhe A.G., 

verifikimin e afateve të parashkrimit, duke shikuar në radhë të parë kohen e kryerjes së veprave 

penale, pra për të akuzuarin L.C. nga data 23.09. 2008 kurse për të akuzuarin A.G.nga data 

01.09.2009 e deri më tani, kanë kaluar më shumë se dymdhjetë (12) vite, dhe vepra penale e 

paraparë me nenin 422 par.1 i ish Kodit Penal të Kosovës, i cili kod ka qenë në fuqi në kohën 

kur dyshohet se të akuzuarit e kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen, e i cili Kod 

është më i favorshëm për të akuzuarit, ngase për këtë vepër penale parashihet dënimi me 

burgim prej 6 (gjashtë) muajve deri 5 (pesë) vite. Komform nenit 106 par.1 nënpar. 1.4 të 

KPK-së thuhet se për veprat penale që parashihet dënimi mbi 3 (tre) vite burgim, parashkrimi 

shkaktohet në afat prej 5 (pesë) vitesh nga dita e kryerjes së veprës penale, kurse konform nenit 

107 par.8 të KPK-së parashihet se ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dyfishi 

i kohës së afatit të parashkrimit,  e që në rastin konkret është më tepër se 10 (dhjetë) vite, andaj 

ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale ndaj të akuzuarëve të lartcekur. 

Gjykata nuk ka të dhëna se të akuzuarit gjatë rrjedhës së afatit të parashkrimit kanë kryer vepër 

penale të barabart me këtë që janë të akuzuar, ose më të rëndë se sa kjo vepër penale para 

skadimit të afatit të parashkrimit, andaj në rastin konkret parashkrimi ka filluar të rrjedhë prej 

dt.23.09.2008 gjegjësisht prej datës 01.09.2009, kështu që parashkrimi absolut i ndjekjes 

penale ka arritur më dt.01.09.2019 gjë që vërtetohet se në këtë çështje penale kanë kaluar më 

tepër se 10 (dhjetë) vite, prandaj është shkaktuar parashkrimi absolut i ndjekjes penale ndaj të 

akuzuarve të lartcekur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bazuar në nenin 363 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së, lidhur me nenin 454 par.1 u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate. 

 

 

Duke u bazuar në arsyet që u cekën më lartë, është vendosur si në dispozitiv te këtij 

aktgjykimi.  
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KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë në afat prej 15 dite, nga dita e marrjes së të njëjtit, e përmes 

kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


