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Numri i lëndës: 2018:046138 

Datë: 24.01.2020 

Numri i dokumentit:     00782740 

 

PKR. nr. 14/19 

 

          NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Krimeve të Rënda në 

trupin gjykues të përbërë nga gjyqtari Nikollë Komani, kryetar i trupit gjykues, gjyqtarëve 

Besarta Doli dhe Mentor Bajraktari, anëtar të trupit gjykues, me sekretaren juridike Mandushe 

Doli, në çështjen penale kundër të akuzuarit I.M. nga Malisheva, për shkak të veprës penale 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me par. 2 pika 2.1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë PP/I.nr. 48/2018 të datës 

13.03.2019, pas mbajtjes së shqyrtimeve gjyqësore më datë 15.07.2019, 02.08.2019, 

02.09.2019, 23.09.2019, 17.10.2019, 21.11.2019, 27.11.2019, 05.12.2019, 17.12.2019, 

16.01.2020, në prezencën e prokurorit Ramiz Buzhala përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarës 

Komuna Malishevë-avokatit publik komunal Mujë Sahitaj të akuzuarit I.M. dhe mbrojtësit të 

tij Emrush Kastrati, avokat në Prishtinë, më datë 20.01.2020, mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 24.01.2020, e përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari I.M., i biri i A. dhe H., e gjinisë K., data e lindjes..., në Malishevë, ku edhe 

banon, ka të kryer shkollën e mesme, i martuar, atë i katër fëmijëve, pensioner, i gjendjes së 

mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

ËSHTË FAJTOR  

  

Sepse në cilësinë e personit zyrtar shefit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike në 

Komunën e Malishevës, nuk e kryen detyrën e tij zyrtare me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personat tjerë, ashtu që si menaxher i 

kontratës së prokurimit numër 74, të datës 26.10.2015 për furnizimin me kabell elektrike për 

nevojat e fshatit G., Komuna Malishevë, ka vepruar në kundërshtim me detyrën e tij zyrtar si 

menaxher i kontratës, i paraparë edhe me nenin 3.3 të kontratës së prokurimit, ashtu që ka 

përpiluar raportin se kinse nga NTSH “L.” ka pranuar kabell elektrike X00-A-3x70 mm 20 kv 

në gjatësi prej 410 metra, në vlerë prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent 

(8.728,90 €) me datë 27.10.2015, për nevojat e fshatit G., mirëpo nuk është vërtetuar se e njëjta 

është investuar në fshatin G., ashtu siç parashihet me kontratën e prokurimit, por është 

vërtetuar se kablli elektrike për nevojat e këtij fshati ishte investim i K.-Distrikti në Gjakovë, 

me çka me këto veprime të dëmtuarës Komuna Malishevë i ka shkaktuar dëm në shumë prej 

tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90 €). 

 



 Numri i lëndës: 2018:046138 
 Datë: 24.01.2020 
 Numri i dokumentit: 00782740 
 

2 (17)  

   
2
0
1
9
:0
7
9
4
7
9

 

- me çka ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par. 1 lidhur me par. 2 nën par. 2.1 të KPRK-së. 

Gjykata në bazë të nenit 6, 7, 17, 21, 22, 41, 43, 45, 46, 47, 73, 74, 422 par. 1 lidhur 

me par. 2 nën par. 2.1 të KPRK-së dhe nenit 365 të KPP-së, e: 

G J Y K O N 

 

 Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim me kërkesën dhe 

pëlqimin e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, e bazuar në nenin 47 të KPRK-së, zëvendësohet 

me Dënim me gjobë në shumën prej tremijekatërqind (3.400,oo) €, të cilin dënim është i 

detyruar ta paguaj në afatin prej një (1) muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti do ti zëvendësohet me dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej njëqind e shtatëdhjetë ditëve (170), duke ia llogaritur njëzet 

(20,oo) € për një ditë burgimi. 

 

Detyrohet i akuzuari që të dëmtuarës Komuna Malishevë të ja kompensoi dëmin e 

shkaktuar në shumën prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90 €) 

në afatin prej 2 (dy) muajve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale në shumën prej 

katërqind e tetë euro e tetëdhjetë cent (408,80 €), shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 

prej pesëdhjetë (50,oo) €, si dhe në emër të kompensimit të  viktimave të krimit shumën prej 

pesëdhjetë (50,oo) € në afatin prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën PP/I. nr. 48/2018 të datës 13.03.2019 

ka akuzuar I.M. nga Malisheva, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtare nga neni 422 par. 2 pika 2.1 lidhur me par. 1 të KPRK-së. 

 

Prokurori Ramiz Buzhala në fjalën e tij përfundimtare të përpiluar në formë të shkruar 

të cilën e ka elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se pas administrimit të gjitha 

provave, është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitiv të aktakuzës, se i akuzuari në cilësinë e 

personit zyrtar, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, i ka kaluar kompetencat e tij, 

me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personat tjerë, ashtu 

që ka vepruar në kundërshtim me ligjin për prokurimin publik nr. 04/L-042, me rastin e 

menaxhimit të kontratës së prokurimit numër 74 të vitit 2015, për furnizimin me kabllo 

elektrike për nevojat e fshatit G., Komuna Malishevë. Ka shtuar se i akuzuari ka përgatitur 

raportin e pranimit lidhur me furnizimin me kabell elektrike XOO-A-3x70 mm 20 kv, në 

gjatësi prej 410 metra në vlerë prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent 

(8.728,90) € të datës 27.10.2015 nga NTSH “L.” me seli në Malishevë, të cilën pranim të 

kabllos e ka konfirmuar me raportin e tij numër 09/496 të datës 27.10.2015, por nuk është 

vërtetuar se e njëjta është investuar në fshatin G., kështu që nga gjendja faktike në veprimet e 

të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par. 2 nën par. 2.1 lidhur me par. 1 të KPRK-së. Ka deklaruar se sa i përket 

pretendimeve të akuzuarit se i njëjti ka dal në vendin e ngjarjes për të parë kabllen e cila ka 

qenë bistek dhe e trashë, por me rastin e pranim dorëzimit të saj nuk ka përpiluar asgjë me 
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shkrim, me arsyetimin se ka menduar se e njëjta kompani, pra NTSH “L.” është edhe 

ekzekutuese e punimeve, edhe pse në kontratën e prokurimit nuk ka qenë e paraparë diçka e 

tillë, i ka propozuar gjykatës që këtij pretendim të akuzuarit të mos i falet besimi, pasi një 

mbrojtje e tillë është në kundërshtim me provat tjera personale dhe materiale të administruara 

gjatë shqyrtimit gjyqësor. Ky pretendim është bërë vetëm me qëllim që të shmanget nga 

përgjegjësia e tij penale, pasi edhe me nenin 3.3 të kontratës së prokurimit numër 74, është e 

përcaktuar se menaxhimi i kontratës bëhet nga i akuzuari, i cili kinse pas pranimit të kablles 

duke vepruar bazuar me nenin 4.1 të kësaj kontrate, ka plotësuar raportin e pranimit të 

furnizimit me kabell, ka nënshkruar faturën numër 121/15 dhe fletë dërgesën numër 38/15 të 

datës 27.10.2015. Ka shtuar se bazuar në faktet e vërtetuara gjatë shqyrtimit gjyqësor, si 

dëshmia e dëshmitarit H.A., i cili ka deklaruar se kablloja e vendosur në fshatin G. është 

investim i K.-it, e ku punimet i ka udhëhequr vet, dëshmia e dëshmitarit A.L. i cili ka theksuar 

se nga drejtori A.F. është bërë kërkesë për tërheqjen e saj nga Depoja Qendrore në Prishtinë, e 

cila është dorëzuar në lokacionin ku ka pasur që të vendoset, e ku me rastin e dorëzimit të saj 

ka qenë edhe i ndjeri F.L., dëshmia e dëshmitarit I.G., i cili ka deklaruar se gjatë vitit 2011 

kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me KEK-un, ndërsa në komunë ka shkuar disa herë 

për të zhbllokuar punën, e jo për të kërkuar kabell të veçantë, dëshmia e ekspertit M.Sh. i cili 

pas daljes në vendin e ngjarjes dhe gjatë seancës, ka deklaruar se në përpjekje për të siguruar 

katalogun nga firma prodhuese për kabllen me shifër XOO-A-3x70 mm 20 kv, ashtu siç është e 

shënuar në faturën e NTSH ”L.”, eksperti ka vërtetuar se ky lloj i kablles nuk ekziston, por 

kabllo me këto specifika është për tension të ultë, e jo për tensionin e lartë. Po ashtu edhe nga 

dëshmitë e dëshmitarëve  tjerë A.L., A.F., P.K., R.B. dhe M.S. edhe nga mbrojtja e vet të 

akuzuari, i cili ka deklaruar se kabllen e ka pranuar nga operatori ekonomik, por të njëjtën 

kinse e ka lënë në një lëndinë, por për të njëjtën nuk ka bërë asnjë raport apo fotografim të saj, 

si dhe nga provat materiale, si kontrata e prokurimit numër 74 e datës 26.10.2015, raporti i 

Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Komunën e Malishevës nr. 09-496 të datës 27.10.2015, 

shkresës nga Departamenti Logjistik-specifikimi i mallit të dërguar numër 1011 të datës 

26.10.2015, vlerësojnë se në veprimet e të akuzuarit formohet të gjitha elementet e veprës 

penale për të cilët ngarkohet me aktakuzës. Andaj i ka propozuar gjykatës që bazuar në 

rrethanat rënduese dhe lehtësuese të parapara me nenin 69 dhe 70 të KPRK-së, të akuzuarit të 

shqiptohet dënimi në proporcion me veprën penale, përgjegjësin e tij penale, kurse si rrethanë 

rënduese ka propozuar që të merret parasysh vlera e dëmit material që i është shkaktuar 

autoritetit kontaktues Komunës së Malishevës.  

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës Komuna e Malishevës, avokati publik komunal, 

Mujë Sahitaj në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se e kanë pasur të lidhur kontratën e 

prokurimit numër 74 me NTSH “L.” për furnizim me kabell për nevojat e fshatit G., ku është 

paguar për këtë furnizim shuma prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent 

(8.728,90 €), e cila pagesë i është bërë firmës kontraktuese, raporti teknik ka qenë i nënshkruar 

nga mbikëqyrësi dhe vetëm kur nga prokuroria është njoftuar se kablloja nuk ka shkuar në 

destinacionin për të cilën është kontraktuar, andaj ka theksuar se nëse vërtetohet akuza do të 

parashtrojnë kërkesë pasurore juridike në kontest civil lidhur me kompensimin e  dëmit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Emrush Kastrati në fjalën e tij përfundimtare të 

përpiluar në formë të shkruar, e të elaboruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se aktakuza 

që nga fillimi është në kundërshtim me vetveten, për faktin se veprimet e të akuzuarit nuk 

përbëjnë vepër penale, pasi aktakuza nuk sqaron dhe nuk e arsyeton veprimin inkriminues të 

akuzuarit, por thjeshtë në aktakuzë vetëm potencohet se i akuzuari kinse ka vepruar në 

kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik numër 04/L-042, por nuk ceket cilën dispozitë 

ligjore e ka shkelur i mbrojturi i tij. Ka shtuar se nga provat materiale është vërtetuar se 
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Komuna e Malishevës e ka blerë kabllen elektrik për nevojat e fshatit G., fakt i cili është 

vërtetuar nga kontrata e prokurimit numër 74 e lidhur me NTSH ”L.” dhe se kjo kontratë është 

realizuar, vërtetohet nga raporti me numër 09/496 e datës 27.10.2015 e nënshkruar nga i 

mbrojturi i tij. Ka shtuar se gjatë shqyrtimeve gjyqësore janë dëgjuar dëshmitarët R.B., M.S., 

I.G. dhe punëtorët e K.-it, P.K., H.A., A.F., A.L., si dhe eksperti i elektrikes M.Sh., nga 

ekspertiza e të cilit rezulton se kablli i vendosur për nevojat e fshatit G. nga punëtorët e K.-it 

është e vërtetuar se nuk ka qenë në gjatësi prej 410 metra, pasi nga muaji nëntor i vitit 2015, ku 

pretendohet se është vendosur kablli elektrik kanë kaluar katër (4) vite dhe në rrjetë ka pasur 

ndërhyrje të reja, kablloja ishte këputur, gjegjësisht gjendja në teren ka ndryshuar. Duke pasur 

parasysh se në rastin konkret janë dy palë që pretendojnë se e kanë blerë dhe e kanë vendosur, 

e nga data e vendosjes së saj kanë kaluar katër (4) vite, e gjatë kësaj periudhe ka pasur 

ndërhyrje në rrjetë elektrik, nuk është vërtetuar saktë edhe drejtë gjendja faktike dhe sipas 

vlerësimit të mbrojtjes, përgjegjësia penale nëse është e dikujt, është pikërisht e punëtorëve të 

K.-it, pasi kanë qenë ata që gjatë kryerjes së punimeve-montimit të kablles, kanë pasur 

mundësi ta bëjnë ndërrimin e saj, ashtu që nuk e kanë vendosur kabllen e Komunës së 

Malishevës, por e kanë vendosur kabllen e K.-it, pasi i mbrojturi i tij nuk ka pasur mundësi 

sikur punëtorët e K.-it për të manipuluar me kabllen elektrik, pasi i mbrojturi i tij nuk i ka kryer 

punët e montimit, e po ashtu është vërtetuar fakti se edhe punëtorët e K.-it, e kanë lëshuar 

kabllen elektrik në vend punishte, e cila ka mbetur e pa vendosur në rrjetin elektrik më tepër se 

10 ditë. Ka theksuar se bazuar në këto argumente i mbrojturi i tij ka arsye për të qenë i 

shqetësuar, sepse ka mund që të ketë manipulime ndoshta edhe nga furnizuesi i komunës apo 

firma “L.”, përkatësisht pronari i saj dëshmitari M.H., në atë mënyrë që përkundër faktit që 

kablli elektrik është dorëzuar në vend punishte, sërish ka mund të merret nga i njëjti. Ka shtuar 

se prokurori duke ngelur pranë aktakuzës, nuk ka arritur që të vërteton elementin qenësor të 

veprës penale, dashjen dhe qëllimin e kryerjes së veprës penale të paraparë me nenin 21 dhe 22 

të KPRK-së, por ky element qenësor nuk është vërtetuar as gjatë shqyrtimit gjyqësor, e ku edhe 

i mbrojturi i tij, nga sinqeriteti gjatë mbrojtjes së tij, ka pasur emocione në një moment është 

ngulfatur, nuk ka mundur që të flas, e kjo tregon se nuk ka dashur, as nuk ka pasur për qëllim 

kryerjen e veprës penale, ashtu që nëse analizohen dhe interpretohen drejtë dispozitat e cekura 

ligjore, mbrojtjen e sinqertë të mbrojturit të tij, si dhe provat materiale, shihet që në veprimet e 

të akuzuarit nuk ka ekzistuar dashja për kryerjen e veprës penale ashtu siç pretendohet me 

aktakuzë. Ka theksuar se fakti se i mbrojturi i tij nuk e ka kryer veprën penale që është objekt i 

aktakuzës, argumentohet se nuk ka qenë detyrë e tij si menaxher i kontratës të rrinë tërë kohën 

në teren me punëtor të KEK-ut, për ti përcjell fizikisht punimet apo për të përcjell vendosjen e 

kablles në shtyllat elektrike. Duke pasur parasysh se në këtë çështje penale provat janë 

kontradiktore, gjegjësisht ekzistojnë pretendimet e të dyja palëve, si dhe bazuar në mendimin e 

ekspertit të elektrikes dhe faktin se kanë kaluar më tepër se katër (4) vite nga koha kur është 

vendosur kablloja elektrike dhe gjatë kësaj periudhe ka pasur ndërhyrje në rrjetin elektrik, 

gjykatës i propozojnë se bazuar në parimin in dubio pro reo, në pajtim me nenin 3 të KPP-së, 

interpretimi i provave të bëhet në favor të mbrojturit të tij, pasi bazuar edhe në paragrafin 2 të 

njëjtit nen, rezulton se kur ka mëdyshje interpretohet në favor të pandehurit, andaj duke besuar 

se gjykata nuk ka asnjë mëdyshje në pafajësinë e të mbrojturit të tij, i propozon gjykatës që në 

mungesë të provave, e  bazuar në nenin 364 par. 1 nën par. 1.3 të KPP-së, të mbrojturin e tij ta 

liroi nga akuza. 

 

 I akuzuari I.M. që në fillim të shqyrtimit gjyqësor, duke u deklaruar lidhur me fajësinë 

ka theksuar se nuk e pranon fajësinë, por edhe gjatë mbrojtjes së tij të dhënë gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 17.12.2019, ka deklaruar se ka filluar që të punoi nga data 01.09.1975, për 

njëzetetetë (28) vite ka punuar në arsim, ndërsa pesëmbëdhjetë (15) vitet e fundit ka punuar në 

Komunë, ku katër (4) vite ka qenë drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publike, ndërsa vitet tjera 
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deri në pensionim ka qenë shef në Drejtorinë për Shërbime Publike dhe gjatë kësaj periudhe 

kohore asnjëherë nuk ka qenë i akuzuar, si dhe nuk ka pasur masë disiplinore deri në 

pensionimin e tij me datë 14.02.2017. Ka theksuar se sa i përket kablles elektrike për nevojat e 

fshatit G. sipas kontratës së prokurimit numër 74, të lidhur në mes të Komunës së Malishevës 

dhe firmës “L.” për furnizim me kabell, detyrë e tij ka qenë vetëm për ta shikuar kabllen 

elektrike në vendin e ngjarjes, e të cilen në vendin e ngjarjes e ka dërguar firma “L.” me 

makinë të posaçme, ku ka qenë edhe vet në vendin e ngjarjes, kabllen e ka shkarkuar në një 

lëndinë, në vend punishte. Sipas kontratës së prokurimit detyrë e tij ka qenë vetëm ta shikoi 

kabllen elektrike dhe ka menduar që instalimin e saj ka pasur për ta bërë firma “L.”, ku edhe 

më parë ka pasur raste të furnizimit nga firma të ndryshme si dhe nga e njëjta firmë, ka qenë 

mbikëqyrës i kontratave dhe asnjëherë nuk ka pasur problem, e për këtë për herë të parë është 

njoftuar në prokurori. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera, ka theksuar se si menaxher i kësaj 

kontrate e ka pasur kontratën numër 74 dhe nga firma ”L.” është njoftuar me telefon se ka 

arritur kablloja dhe në vendin ku është shkarkuar ka qenë vet personalisht dhe përfaqësuesi i 

firmës “L.”, nuk kanë përpiluar në formë të shkruar pranim-dorëzim të saj, pasi ka menduar se 

firma “L.” është edhe ekzekutues i punimeve, edhe pse ka theksuar se në këtë kontratë nuk 

është e paraparë kryerja e punimeve por vetëm furnizimi. Ka shtuar se raportin lidhur me 

pranimin e kablles e ka përpiluar të njëjtën ditë, i cili raport përcjellët në drejtorin për ekonomi 

dhe financa, si dhe pasi e ka shkarkuar të njëjtën në atë lëndinë, nuk ja ka dorëzuar askujt, por 

janë kthyer gjithherë duke menduar se firma “L.” ka pasur për ti kryer punimet dhe vendi ku e 

kanë lëshuar kabllen ka qenë një lëndinë para shtëpive dhe për pranimin e saj e ka njoftuar 

drejtorin. Ka shtuar se nuk është interesuar se firma ”L.” a i ka finalizuar punimet, por vetëm 

kur është intervistuar në prokuroria, ka kuptuar se ka ndodhur është befasuar pse është thirrur 

në prokurori dhe në bazë të përvojës kur bëhet pranimi i mallit bëhet nga menaxheri i 

kontratës, ndërsa te pranimi i punimeve bëhet nga komisioni, si dhe duke u përgjigjur në 

pyetjen se pasi ju keni menduar se firma ”L.” ka për të bërë instalimin e kablles, pse ju ka 

thirrur juve për të ju dorëzuar kabllen, është përgjigjur ka menduar ashtu, që firma po e thirr 

vetëm ta shikoi kabllen që ka për ta instaluar. Ka theksuar se në raportin e tij numrin e kablles 

XOO-A-3x70 mm 20 kv, nuk e ka shikuar në kabell por është bazuar vetëm në faturën e 

firmës, si dhe me rastin e pranimit të saj nuk e ka bërë fotografimin. Duke u përgjigjur në 

pyetjen se eksperti i energjetikës në konstatimet e tija ka theksuar se kablloja me shifre XOO-A 

të cilën ju e keni pranuar është për tension të ulët, e aty ka pasur të instalohet tensioni i lartë ka 

theksuar se nuk është ekspert edhe pse e ka pasur për dijeni që duhet të instalohet tensioni i 

lartë. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se nuk ka bërë matjen e gjatësisë së saj, por 

se e ka pranuar në gjatësi prej 410 metrave, e ka bërë vetëm duke u bazuar në faturë, si dhe 

banorët e këtij fshati nuk kanë lejuar KEK-un që të bëjnë instalimin e telave të zhveshur. Në 

pyetjen se si e krijuat ju bindjen se firma “L.” ka pasur që ta instaloi kabllen elektrike, kur ju 

keni pasur dijeni se banorët nuk po e lejojnë KEK-un që ta bëjnë instalimin me tela të 

zhveshur, është përgjigjur se ka menduar se firma “L.” ka  për ta kryer instalimin, pasi kjo 

firmë edhe më herët ka kryer instalime në Malishevë, Kijevë, Damanek, si dhe ka shtuar se 

lidhur me këtë çështje është i pa fajshëm. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se e 

mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij, duke shtuar se ka mund të jetë pakujdesi, 

fakti se nuk e ka fotografuar kabllen, mirëpo për këtë është njoftuar vetëm kur e ka njoftuar 

prokuroria dhe keqpërdorimi lidhur me këtë ka mund të bëjë K.-i dhe firma “L.” ndërsa 

personalisht nuk e ka keqpërdorur. 

  

Gjatë shqyrtimit gjyqësor me rastin e procedimit të provave, vlerësimit dhe analizimit 

të tyre një nga një, e pastaj në lidhje me njëra tjetrën, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
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Se i akuzuari duke qenë në cilësinë e personit zyrtar shefit të Drejtorisë së Shërbimeve 

Publike në Komunën e Malishevës, nuk e ka kryer detyrën e tij zyrtare me qëllim të përfitimit 

të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personat tjerë, ashtu që si menaxher i 

kontratës së prokurimit numër 74 të datës 26.10.2015 për furnizimin me kabell elektrike për 

nevojat e fshatit G., Komuna Malishevë, ka vepruar në kundërshtim me detyrën e tij zyrtar si  

menaxher i kontratës, i paraparë edhe me nenin 3.3 të kontratës së prokurimit, ashtu që ka 

përpiluar raportin se kinse nga NTSH “L.” ka pranuar kabllen elektrike X00-A-3x70 mm 20 kv 

në gjatësi prej 410 metra, në vlerë prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent 

(8.728,90) € me datë 27.10.2015, për nevojat e fshatit G., mirëpo nuk është vërtetuar se e njëjta 

është investuar në fshatin G., ashtu siç parashihet me kontratën e prokurimit, por është 

vërtetuar se kabllo elektrike për nevojat e këtij fshati ishte investim i K.-Distrikti në Gjakovë, 

me çka me këto veprime të dëmtuarës Komuna e Malishevës i ka shkaktuar dëm në shumë prej  

tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) €. 

 

Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga provat e administruara gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore si dëshmia e dëshmitarëve M.S., R.B., I.G., P.K. të dhëna gjatë 

shqyrtimit gjyqësor të datës 15.07.2019, dëshmia e dëshmitarit A.F. e dhënë gjatë  shqyrtimit 

gjyqësor të datës 02.09.2019, dëshmia e dëshmitarëve H.A. dhe A.L. të dhëna gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 23.09.2019, dëshmia e dëshmitarit M.H. e dhëna gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

datës 21.11.2019, dëshmia e ekspertit të elektrikes M.Sh. të dhëna gjatë shqyrtimeve gjyqësore 

të datës 21.11.2019 dhe 05.12.2019, si dhe nga provat materiale si urdhërpagesa e shumës së të 

hollave prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) €, urdhër blerja 

me numër 49466 e datës 28.10.2015, raporti i pranimit i zyrtarit të regjistrimit i datës 

29.10.2015, shkresa me emërtimin furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision e datës 

01.10.2015, kërkesa për mallra dhe shërbime e datës 01.11.2015, fatura me numër 121/2015 e 

datës 27.10.2015, e lëshuar nga NTSH “L.”, raporti me numër 09/496 i datës 29.10.2015, fletë 

dërgesa me numër 38/2015 e datës 27.10.2015, kontrata e prokurimit me numër 74 e datës 

26.10.2015, aktvendimi  i Kryetarit të Komunës  i datës 21.09.2015, shkresa e Drejtorisë së 

Shërbimeve Publike e datës 17.09.2015, marrëveshja e mirëkuptimit me numër 2761 e datës 

23.11.2011, aktvendimi për caktimin e menaxherit të kontratës së prokurimit numër 74, 

fletëkërkesa e K.-it e datës 09.11.2015, urdhëresa e punës me numër 07531124 e datës 

09.11.2015, shkresa me emërtimin hyrje në depo me numër 207 së bashku me specifikimin e 

mallit të datës 26.10.2015, raporti i ekspertit  të elektrikes M.Sh., fatura e lëshuar nga firma 

“E.-S.” e datës 27.10.2015, plotësim i ekspertizës elektrike, si dhe shkresa me emërtim 

specifikim i mallit i datës 26.10.2011. 

 

Dëshmitari M.S., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.07.2019, ka deklaruar se nuk ka qenë në dijeni lidhur me kërkesën e banorëve të fshatit G., 

Komuna Malishevë për tu furnizuar me kabell elektrike, pasi përgjegjësi për këtë punë i 

drejtohet Kryetarit të Komunës. Ka theksuar se për faktin se Kryetari i Komunës së Malishevës 

ka lejuar shumën e të hollave prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent 

(8.728,90) € është njoftuar në prokurori ku ka dhënë deklaratë, e ka marrë lëndën komplet, pasi 

deri atëherë nuk ka pasur dijeni dhe pasi e ka shikuar lëndën, e ka vërtetuar se është e saktë se 

nga ana e komunës janë ndarë këto të holla, sipas procedurës ligjore, Ligjit të Prokurimit 

Publik, si dhe kontratës me numër 03/101 të datës 26.10.2015, e cila kontratë është nënshkruar 

në mes të menaxherit të prokurimit E.K. dhe drejtorit të firmës “L.” M.H., e ku sipas nenit 3.3 

të kësaj kontrate, menaxhimin e kontratës e ka bërë Drejtori i Shërbimeve Publike, e ku si 

person përgjegjës është caktuar I.M.. Ka shtuar se është bërë pagesa e kësaj shume të hollave, 

pasi ekziston raporti i furnizimit e cila mban numrin 09/496 të datës 27.06.2015, pra pagesa 

është bërë në bazë të urdhërpagesës, e cila mban datën 29.10.2015 dhe shuma e pagesës është 
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tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) €, e cila shumë i është paguar 

firmës “L.” për furnizim me kabell elektrike. Ka theksuar se nuk është në dijeni a është bërë 

instalimi i saj në fshatin G., por sipas dokumentacionit si kontratës, raportit të pranimit, faturës 

së pagesës, çdo gjë ka qenë në rregull sipas Ligjit të Prokurimit Publik, por a ka ndodhur në 

teren nuk e din. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se si avokat publik komunal 

punon nga muaji shtator i vitit 2013, të akuzuarin e njeh që nga viti 2003, kur vet personalisht e 

ka filluar punën, i akuzuari ka qenë duke punuar, në komunë ka ushtruar detyrat si Drejtor i 

Shërbimeve Publike, Shef i Shërbimit Publik dhe gjatë kësaj kohe sa e njeh të akuzuarin, 

asnjëherë nuk ka pasur ndonjë problem me të akuzuarin, por i njëjti ka qenë korrekt dhe i 

sinqertë, është befasuar kur ka dëgjuar për këtë rast. Ka shtuar se nuk mund të përgjigjet në 

pyetjen se i akuzuari me nënshkrimin e raporti dhe pranimin e kablles i ka përfunduar të gjitha 

obligimet e tija si menaxher i kontratës, pasi për këtë është kompetent që të jep përgjigje 

auditimi, si dhe nuk ka për dijeni se kush e ka realizuar instalimin e saj.  

 

Dëshmitari R.B., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.07.2019, ka deklaruar se është në dijeni për procedurën e tenderimit, që ka pas të bëjë për 

sigurimin e disa kabllove elektrike për fshatin G., pasi kryetari i këtij fshati së bashku me një 

person tjetër për të cilin nuk i kujtohet se kush ka qenë, kanë bërë kërkesë që si kryetar të ju del 

në ndihmë, pasi kanë pasur pengesa në realizimin e projektit, e që ka pas të bëjë me vendosjen 

e kablles elektrike-tensionit të lartë. Pasi aty kanë qenë afër shkollat dhe shtëpitë, duke i 

respektuar procedurat ligjore, ka nxjerr vendim për ti furnizuar me kabell elektrike fshatin G., e 

ku e ka nxjerr vendimin me datë 21.09.2015 dhe si kryetar i komunës i ka autorizuar organet 

tjera të administratës që të merren me procedurat e mëtutjeshme. Ka shtuar se nuk ka për dijeni 

kush ka qenë kompania fituese, por është i njoftuar se zyra e prokurimit i ka zbatuar procedurat 

ligjore tenderuese dhe emri i kompanisë fituese gjendet në shkresat e lëndës dhe sipas vendimit 

shuma e lejuar prej tetëmijeshtatëqindetridhjetetre (8.733,00) €, është bërë sipas kërkesës së 

Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe për ta përcjell pagesën e mjeteve financiare, kompetente 

është Drejtoria e Financave, por si do që të jetë kjo pagesë është realizuar, si dhe kompetentë 

për të përcjellë realizimin e projekteve janë organet përgjegjëse, si zyra e prokurimit, pasi si 

kryetar i komunës nuk e përcjell çdo detal të çdo projekti. Ka theksuar se i akuzuari nuk i ka 

raportuar lidhur me këtë rast, pasi nuk është detyrë që ti raportoi atij si kryetar i komunës, por i 

njëjti i raporton Drejtorit të Shërbimeve Publike, Zyrës së Prokurimit dhe Zyrës për Ekonomi 

dhe Financa dhe se në cilësinë e kryetarit, ka marrë informacion se fshati G. është furnizuar me 

kabell elektrike dhe se kush dhe si është realizuar nuk ka për dijeni, por projekti i tij është 

realizuar, pasi edhe vendimin e ka marrë për realizimin e atij projekti. Duke u përgjigjur në 

pyetjet tjera ka theksuar se të akuzuarin e njeh që nga periudhat e mëhershme, por edhe nga 

periudha e luftës, pasi fshati B. dhe Malisheva janë shumë afër, nuk ka për dijeni se cilat pozita 

i ka mbajtur i akuzuari në Komunë, por nga koha kur është zgjedhur kryetar i komunës, të 

akuzuarin e njeh më mirë, ka qenë shef i drejtorisë dhe gjatë gjithë kohës sa kanë punuar së 

bashku me të akuzuarin, nuk ka për dijeni se i akuzuari ka rënë në kundërshtim me ligjin dhe 

nuk ka pasur vërejtje në punën e tij. Ka shtuar se si kryetar i komunës nuk e ka ftuar askush me 

rastin e përfundimit të këtyre punimeve, ky projekt i fshati G. nuk ka qenë projekt i tërësisht i 

komunës, pasi komuna ka pasur të bëjë vetëm furnizimin dhe vetëm pas rastit kur është ftuar 

në prokurori, ka kuptuar lidhur me këtë çështje dhe nuk është marrë me këtë çështje, pasi e ka 

lënë në duart e prokurorisë, por sa ka për dijeni kablloja e blerë nga komuna është vendosur në 

fshatin G., sepse po të ishte e kundërta pse banorët kanë kërkuar ndihmë nga ai si kryetar i 

komunës, kur ata kanë arritur marrëveshje me K.-in dhe se asnjëherë K.-i nuk e ka njoftuar se 

janë duke e realizuar një projekt dhe se ka diçka të dyshimtë. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera 

ka theksuar se kur kryetari i fshatit G. ka qenë në takim, kërkesa e tyre ka qenë për ti furnizuar 

me kabell elektrike, pasi shtyllat elektrike dhe kryerjen e punimeve ka pasur që ti realizoi K.-i 
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dhe vet si kryetar i komunës vetëm e ka implementuar kërkesën e banorëve për ti furnizuar me 

kabell elektrike, mirëpo banorët kanë pasur marrëveshje me K.-in për implementimin e këtij 

projekti. Ka theksuar se ka qenë obligim ligjor i tij si kryetar i komunës që të përcjell 

realizimin e këtij projekti, por vet i ka dhënë autorizimet ligjore për këtë obligim, si dhe nuk 

mund ta dijë saktësisht sa kohë ka zgjatur ndalja e punimeve, ka mund të jetë 5-6 muaj dhe cila 

ka qenë arsyeja se banorët e kanë kërkuar kabllen elektrike nëse projektin do ta realizonte K.-i 

dhe deri në momentin kur është ftuar në prokurori, nuk ka pasur për dijeni se ky projekt nuk 

është realizuar nga komuna, por edhe tani është i mendimit se është realizuar nga komuna. Ka 

shtuar se nuk e ka parë marrëveshjen mirëkuptimi të banorëve me KEK-un, pasi nuk ka qenë 

palë si komunë dhe KEK-u ka pasur marrëveshje që ta implementoi projektin e saj, por 

problemi ka dal kur banorët e fshatit B. kanë refuzuar që të vendosin telat e zhveshur, e pastaj 

është kërkuar ndihmë nga komuna, e ku e njëjta kërkesë është aprovuar dhe është lejuar që të 

bëhet furnizimi me kabell elektrike në pyetje kanë qenë 400 metra, pasi e gjithë pjesa tjetër e 

projektit është me tela të zhveshur. Ka shtuar se me këtë veprim ka humb autoritetit i komunës 

dhe si kryetar i komunës kërkon që të zbardhet ky rast, të gjendet kablloja e komunës nëse nuk 

është vendosur ajo e blerë nga ana e komunës, të dihet se ku ka shkuar dhe të bëhet 

kompensimi. 

 

Dëshmitari I. G., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.07.2019, ka deklaruar se ka qenë Kryetar i fshati G. dhe ka qenë në zyrën e kryetarit të 

komunës për të kërkuar përkrahje për punën e fshatit, si dhe ka kërkuar ndihmë edhe për 

realizimin e projektit-furnizim me kabell elektrike, pasi ju ka dal telashe me banorët e lagjes 

B., të cilët i kanë ndërprerë punimet, sepse projekti ka qenë të realizohet me tela të zhveshur, 

sipas marrëveshjes me KEK-un të vitit 2011, i cili projekt ka pasur që të realizohet me tela të 

zhveshur, e si rezultat i kundërshtimit të banorëve të lagjes B. kanë shkuar në zyrën e kryetarit 

të komunës për të kërkuar ndihmë. Ka theksuar se edhe pse marrëveshja me KEK-un për 

realizimin e këtij projekti ka qenë e lidhur në vitin 2011 deri në vitin 2015, nuk kanë filluar 

punimet dhe nga kryetari i komunës kanë kërkuar ndihmë për realizimin e projektit, por nuk 

kanë marrë premtim të prerë, mirëpo kryetari i ka thënë se do të shikoi, por edhe zyrtarët e K.-

it ju kanë thënë se janë në bisedime me Komunën e Malishevës dhe mos arrijnë marrëveshje 

lidhur me këtë kabell. Projekti ka qenë në gjatësi mbi 1 km dhe kur janë ndalur punimet ka 

biseduar me një kryepunëtor te K.-it, i cili quhet H., i cili është përgjigjur se banorët e lagjes 

nuk po i lejojnë vendosjen e telave të zhveshur dhe te kryetari i komunës si përfaqësues i 

fshatit nuk ka shkuar që të kërkoi lloj të caktuar të kablles, por që të kërkoi ndihmë për 

zhbllokimin e pengesave për realizimin e projektit. Ka shtuar se projekti është realizuar, nuk 

është në dijeni se nga kush është siguruar kablloja bistek, e cila është e vendosur në lagjen B. 

nga K.-i apo komuna. 

 

Dëshmitari P.K., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

15.07.2019 ka theksuar se është i punësuar në K. në Gjakovë nga viti 1985, si dhe ka për  dijeni 

për një marrëveshje mirëkuptimi të lidhur në atë kohë në mes të KEK-ut dhe banorëve të fshati 

G. me datë 23.11.2011, mirëpo ky projekt ka filluar të zbatohet në muajin korrik 2015 dhe ka 

përfunduar në muajin nëntor të njëjtit vit. Sipas kësaj marrëveshje banorët i kanë hapur gropat, 

ndërsa kompania ka filluar implementimin e projektit, e ku sipas kësaj marrëveshje detyrë e 

KEK-ut ka qenë ti ngrit shtyllat, implementimi i përçuesve, çka nënkupton instalimi i 

konzolave dhe izolatorëve të tjerë. Ka theksuar se nuk ka për dijeni se pse nga viti 2011 nuk ka 

filluar që të implementohet projekti i cili ka filluar në fshatin G. dhe ka përfunduar në fshatin 

B.. Ka theksuar se nga fshati G. deri në hyrje të fshati B. kanë vendosur përçuesit AL-QE 

(alumin-çelik tela të zhveshur) pjesën tjetër nga hyrja e fshatit B. deri në trafo-stacion në 

fshatin B. është vendosur kabllo ajror-bistek dhe përgjegjës për sigurimin e materialit ka qenë 
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depoisti A.L. dhe i tërë materiale për realizimin e këtij projekti është siguruar nga depoja në 

Gjakovë. Ka shtuar se për shkak të rrezikshmërisë pasi kablloja e mbështjellë është më e sigurt 

dhe rrjeti ka pasur të kaloi nëpër fshat, kjo ka qenë arsyeja pse është kërkuar që të vendoset 

kablli bistek në gjatësi prej 500 metrave. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se 

kabllin e kanë marrë nga depoja Qendrore në Prishtinë, pasi nuk ka pasur në depon në Gjakovë, 

si dhe nuk ka për dijeni se Komuna e Malishevës ka ndarë mjete dhe ka blerë kabllen për këtë 

projekt në gjatësi prej 410 metrave. Nuk i kujtohet saktësisht kur kanë përfunduar punimet, por 

ka qenë muaji nëntor ku përpos instalimit të rrjetit kanë bërë edhe zhvendosjen e trafo-stacionit 

në fshatin G., ku fillimisht e kanë vendosur kabllen, e më pas është bërë zhvendosja e trafos, 

pasi teknikisht një gjë e tillë duhet të bëhet kështu. Ka shtuar se instalimi i rrjetit elektrik nuk 

ka kaluar nëpër prona të banorëve, për shkak të sigurisë banorët kanë kërkuar që të vendoset 

kabell bistek, e jo tela të zhveshur, por sipas marrëveshjes së mirëkuptimit të lidhur në mes të 

KEK-ut dhe banorëve nuk është e definuar se çfarë lloj i kablles duhet të instalohet. Ka shtuar 

se furnizimin me kabell bistek të siguruar nga depoja në Prishtinë e ka lejuar drejtori i rrjetit 

M.K., i cili është i nacionalitetit turk, i cili ka qenë drejtor i rrjetit, si dhe pengesa për 

realizimin e projektit ka zgjatur nga muaji gusht, deri në muajin tetor dhe kablloja e sjellë nga 

depoja në Prishtinë ka qëndruar ndoshta 10 ditë, derisa është implementuar nga punëtorët nën 

udhëheqjen e kryepunëtorit H.A.. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera se çfarë lloj është kablloja 

XOO-A-3x70 mm, 20 kv, është përgjigjur se shkronjat XOO-A nënkuptojnë tensionin e ulët, 

ndërsa XHP-48 është shifër për 10 kv tensioni i lartë. Ka theksuar se jo vetëm kabllen por të 

gjithë materialin për realizimin e këtij projekti e ka pranuar H.A. kryepunëtor i cili i ka 

udhëhequr punimet dhe për rrezikshmërinë kanë reaguar banorët, si dhe ka për dijeni që ka 

pasur marrëveshje të K.-it vetëm me fshatarët, ndërsa me Komunën e Malishevës nuk kanë 

pasur marrëveshje për kabell, si dhe ka shtuar se është e vërtetë se kablloja e mbështjellë është 

vendosur nga ana e punëtorëve të K.-it, se e njëjta është sjellë nga depoja qendrore e K.-it, e 

për këtë janë e fotografitë dhe me kryepunëtorin H.A. kur është ftuar që të dëshmoi ka biseduar 

dhe e ka pyetur se çka është puna e kësaj kablloje, ai është përgjigjur se e kanë vendosur atë që 

e ka sjellë depoisti, por këtë e bazon jo vetëm në deklarimet e H.A. por edhe në 

dokumentacion. 

 

Dëshmitari A.F., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

02.09.2019, ka theksuar se është jurist i punësuar në K. dhe sa i përket instalimit të kablles ka 

qenë projekt për fshatin G., Komuna Malishevë, të cilin e ka udhëhequr ekipi i mirëmbajtjes 

Distrikti në Gjakovë me inxhinier P.K.. Projekti ka qenë investim i K.-it, nuk ka njohuri se 

banorët e fshatit lidhur me këtë projekt janë drejtuar Komunës, si dhe nuk ka për dijeni për 

kabllen e komunës, nuk ka qenë i njoftuar që Komuna e Malishevës përmes procedurës së 

prokurimit ka bërë blerjen e saj, por ky projekt është realizuar nga ana e K.-it dhe është e 

vërtetë ato që i ka deklaruar në prokurori, si dhe pas shikimit të fotografisë së datës 12.12.2015, 

ora 14:32/h, deklaron se janë të vërteta se këto fotografi janë bërë nga ekipi i mirëmbajtjes pas 

përfundimit të punimeve, e po ashtu është edhe fotoja e punëtorëve gjatë montimit të saj, pasi 

kjo kabell është  investim i K.-it, e cila dëshmohet edhe me dokumentacionin shtesë hyrje-dalje 

nga depoja qendrore në Prishtinë, pranimi i saj nga deposit i Gjakovës dhe dorëzimi i të njëjtës 

te ekipi i mirëmbajtjes, i cili e ka realizuar projektin. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka 

theksuar se K.-i, Distrikti në Gjakovë nuk shpallë tender për blerjen e materialit, pasi 

furnizohen nga Depoja Qendrore në Prishtinë dhe kërkesat bëhen nga projekt menaxheri i cili 

ka qenë P.K. dhe se në urdhëresën e punës 0753124 të datës 09.11.2015, janë të shënuara emrat 

e punëtorëve që kanë kryer punën, por nuk ka për dijeni se kjo kabell a është vendosur të 

njëjtën ditë kur është tërhequr nga depoja, apo ndonjë ditë tjetër, por këtë fakt do ta dijë ekipi i 

punëtorëve që i kanë kryer punimet, pasi vet ka qenë në pozitën drejtor i Distriktit në Gjakovë. 

Pasi që kjo punë është më shumë çështje teknike, nuk i kujtohet se ka zgjatur realizimi i këtij 
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projekti dhe si drejtor i Distriktit nuk i kujtohet që projekt menaxheri ka bërë kërkesë që të 

furnizohet me kabell bistek, pasi në këtë rast projekt menaxheret e kanë hiarkin vertikale ku 

mund të bëjnë kërkesa inxhiniereve në qendrën në Prishtinë dhe pas përfundimit të punimeve 

P.K. e ka dorëzuar dokumentacionin dhe fotografinë. Ka shtuar se faktin se kablloja bistek e 

realizuar në këtë projekt është e K.-it, e mbështet në dokumentacion i cili përputhet me hyrje-

dalje, datat dhe emrat e punëtorëve që i kanë kryer punimet, e të cilin dokumentacion e ka 

dorëzuar depoisti dhe të njëjtin në origjinal e posedon K.-i. 

 

Dëshmitari H.A., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

23.09.2019, ka theksuar se investimi i projektit në fshatin G. ka qenë i K.-it, e të cilat punime i 

ka udhëhequr vet, si vendosjen e shtyllave, përçuesve dhe kabllove, ndërsa gropat për 

vendosjen e shtyllave kanë qenë të hapura dhe të betonuara, por nuk ka për dijeni se kush i ka 

kryer ato punime. Ka shtuar se i kujtohet se kabllen e ka sjellë shoferi i kompanisë K.-it F.L., i 

cili tani është i ndjerë dhe këtë e ka sjellë direkt nga depoja qendrore në Prishtinë dhe e ka 

lëshuar në një lendinë në fshat, afër një shtëpie dhe depoisti ditën e nesërme, e ka njoftuar se 

kablloja ka arritur në fshatin G. dhe nuk i kujtohet saktësisht se ditën e nesërme apo pas dy 

ditëve, ka shkuar dhe e ka vërejtur që pjesën të cilën e quajnë “B.”, pjesa ku mbështjellët 

kablloja ka qenë shumë e dëmtuar dhe pasi ka pasur peshë shumë të madhe dhe duhej të lëviz 

vetëm me kran, e për këtë qëllim është dërguar menjëherë në vend punim nga depoja qendrore 

në Prishtinë, e nuk është sjellë në depon në Gjakovë. Zakonisht kur realizohen projekte të 

mëdha, kësi lloj materiali nuk ka në depo tjera, përpos depos qendrore në Prishtinë, e ku bëhet 

kërkesa për furnizim dhe dimensionet e kabllos të kërkuare kanë qene XHP-70 me gjatësi rreth 

500 m të cilat vet i ka vendosur, ndërsa një pjesë të mbetur rreth 60 metra e ka kthyer në depo, 

si dhe nuk ka për dijeni se Komuna e Malishevës ka siguruar kabell në gjatësi prej 410 metra 

për këtë projekt. Ka shtuar se shifra e shënuar nga dokumentacioni i Komunës së Malishevës se 

kanë siguruar kabell me shifre XOO-A nënkupton kabell të tensionit të ulët, ndërsa shifra 3x70 

mm 20 kv nuk është e kompanisë ku punon, pasi kompania nuk ka kësi lloji kablle por as në 

treg me këto lloj shënimesh nuk ka takuar që ka kësi lloj kabllo, pasi sërish sqaron se shifra 

XOO-A janë të dhënat e kablles të tensionit të ulët, ndërsa shifra XHP është e tensionit të lartë 

dhe vet e  kanë instaluar tensionin e lartë, pas kablloja XOO-A-3x70 mm nuk mund të 

instalohet, sepse ka të bëjë me tension të ulët, ndërsa atë të cilën e kanë instaluar vet është XHP 

3x70 mm, 20 kv dhe po të dilet në vendin e ngjarës mund të konstatohet se cili lloj i kablles 

është instaluar. Ka shtuar se gjatë kohës sa kanë qenë duke punuar në këtë projekt me dijeninë 

e tij nuk ka sjell ndokush ndonjë kabell dhe pas kryerjes së punimeve e ku udhëheqës ka qenë 

P.K. i ka raportuar për kryerjen e punimeve dhe këtë punë e kanë realizuar sipas projekti të K.-

it dhe i tërë projekti ka qenë i paraparë me tela të zhveshur dhe sa i kujtohet për shkak të 

sigurisë së një shkolle apo ambulance kanë bërë vërejtje banorët dhe për këtë arsyer në një 

pjesë është vendosur kablloja bistek. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se kablloja e 

mbuluar është vendosur brenda ditës dhe se e njëjta ka qenë në një lendinë afër një shtëpia, e 

për këtë e ka njoftuar magazinieri, e atëherë udhëheqësit e tij i kanë thënë se kablloja ka arritur 

dhe duhen të kryhen punimet dhe për arritjen e saj e kanë njoftuar të njëjtin ditë apo ditën e  

nesërme, si dhe i ka udhëhequr të gjitha punimet lidhur me realizimin e këtij projekti. Ka shtuar 

se kërkesa e datës 09.11.2015 e bërë nga ana e tij është kur nënkupton se është ngarkuar nga 

magazinieri, pasi vet nuk bënë kërkesë në depon qendrore dhe kjo është dita kur është ngarkuar 

dhe ka vendosur kabllen dhe nënshkrimin për pranimin e saj e ka bërë në Gjakovë pa e parë 

fare. 

 

Dëshmitari A.L. gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

23.09.2019 ka theksuar se gjatë vitit 2015 ka qenë depoist në K., si dhe i kujtohet se i është 

bërë kërkesë për tërheqjen e kablles të cilën e ka marrë në depon qendrore, e pastaj e njëjta 
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është dorëzuar në vendin ku ka pasur që të realizohet projekti, pra nga depoja qendrore nuk e 

ka sjellë në depon në Gjakovë, por drejtpërdrejtë e ka dërguar në vend punishte, pasi pjesa që 

quhet  “B.” ka qenë e dëmtuar dhe sa i kujtohet në vend punishte e ka dërguar me shoferin F.L. 

dhe punëtori fizik M.A. dhe për tërheqjen e saj nga depoja qendrore i është lëshuar dëshmi siç 

është specifikimi i mallit numër 1011 datës 26.10.2015, e për ta dërguar kabllen në punishte e 

ka urdhëruar drejtori, pasi e ka njoftuar se pjesa ku është e mbështjellë kablloja është e 

dëmtuar, e atëherë drejtori e ka urdhëruar që ta dërgoi në punishte. Kur e ka dërgua në 

punishte, ka qenë punëtori i K.-it, M.B. i pranishëm kur e ka shkarkuar i cili edhe ju ka treguar 

vendin se ku duhet të shkarkuar, të cilën e ka shkarkuar para dyerve të oborrit të një shtëpie 

dhe për këtë e ka njoftuar drejtorin. Ka shtuar se për këtë kabell kërkesë ka bërë P.K. e cila 

vërtetohet nga fletë kërkesa e datës 09.11.2015, pra kjo do të thotë se në vend punishte e ka 

dorëzuar me datë 26.10.2015 dhe ka qëndruar aty deri sa ekipi i ka kryer punimet. Duke u 

përgjigjur në pyetjen se çfarë lloj i kabllos është XOO-A-3x70 mm 20 kv, ka theksuar se shifra 

XOO-A nënkupton tension i ulët, ndërsa 20 kv është e shënuar gabimisht, pasi tensioni i lartë 

shënohet XHP 48 ose 49.  

 

Dëshmitari M.H., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 

21.11.2019 ka theksuar se është pronar i një biznesi të vogël në Malishevë që quhet NTSH “L.” 

dhe kryesisht merret me shitjen e pajisjeve elektrike, ujit dhe nxemjes, si dhe gjatë ushtrimit të 

kësaj veprimtarie aplikon në tender që i hapin institucionet e ndryshme, por edhe në Komunën 

e Malishevës ka pasur tender të fituar, e një ndër to ka qenë edhe furnizimi me kabell elektrike 

për nevojat e fshatit G., Komuna Malishevë ku edhe posedon kontratën numër 74 të datës 

26.10.2015 me titull ”Furnizimi me kabllo elektrike për nevojat e fshatit G. Komuna 

Malishevë”, e të cilën kontratë e ka nënshkruar me menaxherin e zyrës së prokurimit E.K., si 

dhe ky projekt është realizuar sipas kontratës. Ka shtuar se pasi ka fituar tenderin ka bërë 

furnizimin me kabell dhe kur është njoftuar se I.M. është organ mbikëqyrës e ka njoftuar të 

njëjtin, i cili ka dal në vendin ku e ka zbrazur kabllen në fshatin B. dhe ka vërtetuar se e njëjta 

është sipas specifikave të prokurimit, si dhe ka sqaruar se kabllen e ka shkarkuar në një fushë 

lendinë 20 metra më poshtë se rreth rrotullimi, gjegjësisht në largësi prej 50-100 m nga shtylla 

elektrike ku ka pasur që të instalohet. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera ka theksuar se i 

akuzuari ka qenë aty kur e ka lëshuar kabllen, e së bashku kur e kanë dërguar ka qenë edhe 

shoferi i kompanisë “E.S.” me seli në Prishtinë, nga e cila e ka blerë kabllen për të cilën e 

posedon edhe faturën, mirëpo nuk mund ta dijë emrin e shoferit. Ka shtuar se pas dorëzimit të 

saj në vendin e ngjarjes nuk përpilohet pranim-dorëzimi, mirëpo është kthyer në dyqan ka 

përgatitur fletë dërgesën të cilën e ka shkuar me dorë, ja ka dërguar të akuzuarit I., i cili ka 

qenë në vendin e ngjarjes dhe i njëjti e ka nënshkruar, pra nënshkrimi është bërë pas 15 

minutave, pasi e ka dërguar mallin, sepse në të gjitha rastet veprojnë në këtë mënyrë e kështu e 

thotë edhe ligji. Ka shtuar se të akuzuarin I. e ka njoftuar vet për orën kur do ta dërgoi kabllen 

dhe posedon faturën për sigurimin e saj nga firma e cila e ka blerë dhe furnizimi ka pasur që të 

bëhet me kabell të tensionit të lartë, si dhe me këtë lloj e ka bërë furnizimin. Ka theksuar se 

numri XOO-A-3x70 mm, e shënuar në kontratën e prokurimit është shënuar nga vet komuna e 

cila e ka shpallur tenderimin dhe të njëjtat shifra duhen të jenë edhe në kabllen me të cilën e ka 

furnizuar komunën, pasi nuk do të kishte logjik të mos ishte ashtu. Ka theksuar se kur e ka 

dërguar kabllen në vendin e ngjarjes nuk ka qenë askush nga punëtorët e KEK-ut dhe nuk i 

kujtohet lloji i saj të cilën e ka dërguar në vendin e ngjarjes, si dhe kur e ka dërguar dhe e ka 

shkarkuar të njëjtën ka bërë fotografimin me telefonin e tij, por ai telefon i ka rënë në bunar, 

kurse të akuzuarin I. nuk e ka parë duke bërë fotografi.  

 

Eksperti i elektrikes M.Sh., gjatë dëshmisë së tij të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

datës 21.11.2019, ka theksuar se sipas urdhëresës së gjykatës ka dal në vendin e ngjarjes dhe ka 
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bërë incizimin, gjegjësisht i ka marrë karakteristikat e kablles sipas incizimit 12/20 kv, 3x 

(1x70 mm2) tipi SNSKSXHE48-OA Zajeçar dhe Negotin, ku ka sqaruar se kanë qenë dy 

kabllo të njëjtit dimension, të njëjtit tension 12/20 kv të tensionit të lartë, të prodhuar në qytete 

të ndryshme të Republikës së Serbisë dhe atë njëra në Zajeçar, e tjetra në Negotin. Po ashtu 

edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 05.12.2019, pas daljes së serishme në vendin e ngjarjes, 

eksperti ka theksuar se ka përpiluar raport plotësues në formë të shkruar dhe sipas detyrave 

shtesë që ka marrë gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 27.11.2019, ka theksuar se ka kërkuar 

informata për kabllen XOO-A-3x70 mm 20 kv siç është e shënuar tek firma  “E.S.” ka kërkuar 

të dhëna për këtë lloj, duke ju kërkuar katalogun të cilët përmes mesazhit i janë përgjigjur se 

nuk po munden me gjet katalog për të, e pastaj ka hyr në internet ka kërkuar fabrikën ku është 

prodhuar kablloja në Zajeçar, Republika e Serbisë dhe të njëjtin konstatim e ka bërë edhe në 

raportin plotësues, se kablloja me shënime si në firmën “E.S.” nuk ekzistojnë dhe se kjo kabell 

e firmës “E.S.” bënë pjesë në tension të ulët. Duke u përgjigjur në pyetjet tjera, ka theksuar se 

nuk ka ngjashmëri në mes të kabllove të vendosura në vendin e ngjarjes dhe asaj te “E. S.”, 

sepse kablloja e “E.S.” me karakteristikat nga fatura ka të bëjë me tensionin e ulët, sepse ku 

është shkruar X00 do të thotë se është e tensionit të ulët, ndërsa me kabllen e K.-it sipas 

specifikave të shkresës me emërtimin malli i dërguar numër 1001 kablli i shënuar në këtë 

specifikacion nuk i ka karakteristikat në emërtim, ndërsa në dimension përputhet, ku XHP do të 

thotë e tensionit të lartë. Ka shtuar se sipas hulumtimit që ka bërë kablli me karakteristikat siç e 

ka ofruar “E.S.” nuk ka përputhshmëri me karakteristikat e katalogut të nxjerra nga firma. 

 

Nga shkresa me emërtim urdhërpagesa e datës 29.10.2015, është e konstatuar se është 

kërkuar që të bëhet zotimi i mjeteve financiare në shumë prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë 

euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) €, për furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision. Po 

ashtu nga shkresa me emërtim urdhër blerja numër 49466 e datës 28.10.2015, është kërkuar 

pagesa në shumë prej tetëmijeshtatëqindetridhjetë e tri (8.733,00) € për furnizim me rrymë. 

 

Nga raporti i pranimit të mallit i datës 29.10.2015, është e konstatuar se është pranuar 

malli sipas sasisë dhe kushteve të specifikuara në urdhër blerje gjegjësisht sipas raportit të 

pranimit numër 09/496 i datës 27.10.2015. 

 

Nga shkresa me emërtimin furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision e nënshkruar 

nga zyrtari administrativ, autorizues dhe zotues e datës 01.10.2015 është e konstatuar se çmimi 

për këtë kontratë në shumë prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent 

(8.728,90) €, e po ashtu edhe nga shkresa-kërkesë për mallra dhe shërbime e datës 01.10.2015, 

e nënshkruar nga zyrtari zotues është e konstatuar se është bërë kërkesa për furnizim me rrymë, 

gjenerim dhe transmision në shumë prej tetëmijeshtatëqindetridhjetetre (8.733,00) €. 

 

Nga fatura e firmës NTSH “L.”, me numër 121/2015 e datës 27.10.2015, është e 

konstatuar se për kabllen elektrike për fshatin G. X00-A-3x70 mm 20 kv, në gjatësi prej 410 

metra, çmimi është tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) €. 

 

Nga raporti me numër 09/496 e datës 27.10.2015, i nënshkruar nga shefi i Drejtorisë së 

Shërbimeve Publike është e konstatuar se NTSH “L.” ka bërë furnizim me kabell elektrike 

X00-A-3x70 mm 20 kv, ashtu siç është e paraparë në kontratë dhe shuma e tërësishme për 

pagesë është tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) €. Po ashtu edhe 

nga fletë dërgesa me numër 38/2015 e datës 27.10.2015, e firmës “L.”, është e konstatuar se 

për furnizim me kabell elektrike për nevojat e fshati G., emërtim i mallit është kabell elektrikë 

X00-A3x70 mm 20 kv në sasi prej 410 m. 
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Me kontratën e prokurimit numër 74 te datës 26.10.2015 është e konstatuar se Komuna 

e Malishevës ka lidhur kontratë me NTSH ”L.” me seli në Malishevë për furnizimin me kabell 

elektrike për nevojat e fshatit G.. 

 

Me aktvendimin e Kryetarit të Komunës të datës 21.09.2015 është e konstatuar se janë 

lejuar mjetet financiare për furnizimin me kabell elektrike X00-A-3x70 mm 20 kv  me gjatësi 

prej 410 metrave. 

 

Nga shkresa e Drejtorisë së Shërbimeve Publike e datës 17.09.2015 është e konstatuar 

se është parashtruar kërkesa për furnizim me kabell elektrike X00-A-3x70 mm 20 kv, në gjatë 

prej 410 metrave dhe  shuma e kërkuar për zotim prej tetëmijeshtatëqindetridhjetetre (8.733,00) 

€. 

 

Nga fotoalbumi i datës 12.12.2015 vërehen shtyllat dhe kablloja e instaluar. 

 

Nga marrëveshja e mirëkuptimit e datës 23.11.2011 e lidhur ne mes të KEK-ut dhe 

banorëve të fshatit G., është e konstatuar se objekti i kësaj marrëveshje është bashkëfinancimi 

dhe kryerja e punëve në ndërtimin, montimin dhe lëshuar në përdorim të TS. 

 

Me aktvendimin e Kryetarit të Komunës së Malishevës është e konstatuar se I.M. zyrtar 

i Drejtorisë për Shërbime Publike caktohet që të bëjë menaxhimin e kontratës së prokurimit 

numër 74, furnizimi me kabell elektrike për nevojat e banorëve të fshatit G.. 

 

Nga shkresat e K.-it, hyrje në depo me numër 207 dhe specifikimi i mallit të dërguar me 

numër 1011 të datës 26.10.2015, është e konstatuar se nga Depoja Qendrore në Prishtinë si 

furnizuese, është furnizuar me material depoja në Gjakovë, ku mallin e ka pranuar depoisti i 

K.-it në Gjakovë A.L., si dhe ndër materialet e pranuara është edhe kablli elektrik, i evidentuar 

me numër 3, në sasi prej 590 metra.  

 

Nga shkresa e K.-it, me emërtimin urdhëresë pune me numër 0753124 e datës 

09.11.2015, është e konstatuar se ekipi i mirëmbajtjes së rrjetit elektrik në kuadër të K.-it 

Distrikti në Gjakovë, ka dhënë urdhëresë për kryerjen e punimeve shtrirja dhe instalimi i 

kabllos 10 kv ajrorë në fshatin B.. Po ashtu edhe nga fletëkërkesa e datës 09.11.2015 është e 

konstatuar se është kërkuar kablli bistek 3x70 mm 10 kv në sasi prej 500 metra. 

 

Nga fatura e lëshuar nga firma “E.S.” së bashku me fotokopjen e librit të shitjes është e 

konstatuar se firma “E.S.“, sipas kërkesës së NTSH ”L.” e ka furnizuar me kabllo X00-A-

3x70mm 20 kv, vlera e pagesës ka qenë tetëmijekatërqindetridhjetë (8.430,00) €, e ku data e 

porosisë ka qenë 27.10.2015, e po ashtu edhe data e liferimit ka qenë 27.10.2015. 

 

Nga raporti i ekspertit M.Sh. si dhe plotësimi i raportit pas daljes së serishme në vendin 

e ngjarjes është e konstatuar se kablloja elektrike e vendosur ka qenë e prodhimit nga 

Republika e Serbisë dhe atë njëra tip XHE 3x70+50,12/20 kv, Zajeqar Serbia dhe pjesa tjetër 

gjegjësisht vazhdimi i kabllos ka qenë tipi XHP (16+50), 12/20 (24 kv) Negotin Serbia. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e prokurorisë të parashtruara si në 

aktakuzë, ashtu edhe gjatë shqyrtimeve gjyqësore, pretendimet e mbrojtjes të parashtruara gjatë 

shqyrtimeve gjyqësore, si dhe të gjitha provat e administruara veç e veç, e pastaj të ndërlidhura 
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me njëra tjetrën dhe ka konstatuar se i akuzuari I.M. e ka kryer veprën penale  keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar dhe nga neni 422 par. 1 lidhur me par. 2 pika 2.1 të KPRK-së. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e të akuzuarit të parashtruara gjatë 

mbrojtjes së tij, i cili jo vetëm që nuk e ka pranuar fajësinë, por ka theksuar se detyrë e tij si 

menaxher i kontratës së prokurimit numër 74, ka qenë vetëm për ta shikuar kabllen në vendin e  

ngjarjes të cilën e ka sjellë firma “L.” dhe ka konstatuar se ky pretendim i të akuzuarit është 

deklarativ, i pabazuar dhe i pa-argumentuar me asnjë provë apo dëshmi, pasi që në vet 

kontratën e prokurimit numër 74, askund nuk është e konstatuar se detyrë e të akuzuarit, si 

menaxher i kontratës, ka qenë vetëm ta shikoi kabllen, ashtu siç pretendon i akuzuari, por në 

nenin 3.4 të kësaj Kontrate, është e konstatuar se furnizimi me kabell duhet të bëhet në cilësi 

dhe sasi të kërkuar nga autoriteti kontraktues, çka nënkupton se me rastin e pranimit të kablles 

është dashur që të përpilohet procesverbal-raport i shkruar lidhur me pranim dorëzimin e saj, 

veprim të cilin nuk e ka bërë i akuzuari si menaxher i kontratës. Nga provat e administruara 

gjatë shqyrtimeve gjyqësore, askund nuk është argumentuar se i akuzuari si menaxher i 

kontratës e ka pranuar kabllen elektrike nga NTSH ”L.”, pasi nuk kanë bërë pranim dorëzim të 

mallit, fakt të cilin e ka pohuar edhe vet i akuzuari gjatë mbrojtjes së tij, i cili duke u përgjigjur 

në pyetjen e parashtruara ka theksuar, se numrin e kablles nuk e ka shikuar vet në kabell, por 

numrin XOO-A-3x70 mm 20 kv, e ka shënuar vetëm duke u bazuar në faturën e firmës “L.”. 

Pastaj ka pohuar se nuk ka bërë fotografim të kablles si dëshmi për pranimin e saj, si dhe nuk e 

ka bërë matjen e kablles të pranuar, për faktin se ka pranuar 410 metra, e ka konstatuar duke u 

bazuar vetëm në faturën e firmës “L.”, si dhe raportin 09/496 të datës 27.10.2015 e ka përpiluar 

në zyre.  

Pretendimi i të akuzuarit se ka menduar se këtë kabell ka pasur për ta instaluar vet firma 

“L.”, gjykata e ka vlerësuar dhe analizuar dhe ka konstatuar se ky pretendim është i pabazuar, 

argumentohet nga vet kontrata e prokurimit numër 74, në të cilën kontratë nuk është e 

konstatuar se NTSH ”L.”, ka për ta bërë instalimin e kablles, si të tillë këtë pretendim të 

akuzuarit gjykata e ka vlerësuar vetëm si përpjekje të tij për tu shmangur nga përgjegjësia 

penale, pasi ky pretendim i të akuzuarit është në kundërshtim me deklarimet e tija të dhëna 

gjatë mbrojtjes së tij, i cili e ka pohuar faktin se ka pasur për dijeni se banorët nuk e ka lejuar 

KEK-un, që të bëjë instalimin e rrjetit elektrik me tela të zhveshur, pra i akuzuari ka pasur për 

dijeni që punët rreth instalimit kanë qenë duke i kryer punëtoret e KEK-ut, e jo firma “L.”, pasi 

sipas kontratës së prokurimit detyrë e të akuzuarit si menaxher i kontratës ka qenë vetëm që të 

bëjë pranimin e kablles elektrike.  

Andaj pretendimeve të tilla të akuzuarit gjykata nuk ja falur besimin, pasi që i njëjti 

pesëmbëdhjete (15) vite ka punuar në Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe atë katër (4) vite 

drejtor, e pastaj shef i kësaj drejtorie, e ku ka pasur raste tjera kur ka qenë i caktuar menaxher i 

kontratës, fakt të cilin e ka pohuar vet i akuzuari gjatë mbrojtjes së tij, pra nuk ka qenë hera e 

parë që ka qenë i caktuar menaxher i kontratës, për çka gjykata vlerëson se i akuzuari ka për 

dijeni se cilat kanë qenë detyrat e tija të punës si menaxher i kontratës, e jo siç pretendon i 

akuzuari në fjalën e tij përfundimtare, ndoshta mund të ketë vepruar nga pakujdesia dhe lidhur 

me këtë kabell fajtor mund të jenë K.-i dhe firma “L.” dhe si të tilla këto pretendime duke qenë 

të paargumentuara me asnjë provë apo dëshmi, gjykata jo vetëm që nuk ja ka falur besimin, por 
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i ka vlerësuar vetëm si përpjekje të akuzuarit për ta shmangur apo minimizuar përgjegjësinë 

penale që ka për këtë vepër penale. 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar pretendimet e mbrojtësit të akuzuarit se aktakuza 

është në kundërshtim me vetveten dhe se veprimet e të akuzuarit nuk përbëjnë vepër penale 

dhe se ky konstatim i mbrojtjes është i pabazuar, argumentohet nga fakti se pikërisht në 

veprimet e të akuzuarit, ekzistojnë dhe formohen elementet të veprës penale të keqpërdorimit të 

detyrës zyrtare nga neni 422 par. 1 lidhur me par. 2 nën par. 2.1 të KPRK-së, për faktin se 

fillimisht gjykata ka konstatuar se i akuzuari e ka cilësinë e personit zyrtar, pastaj është 

vërtetuar se i akuzuari si person zyrtar, nuk i ka përmbushur detyrat e tija zyrtare si menaxher i 

kontratës së prokurimit numër 74, pasi nuk ka dëshmi për pranim dorëzim e kësaj kablloje 

elektrike nga NTSH “L.”, e më pas nuk është argumentuar se kujt ja ka dorëzuar atë kabell 

elektrike. Si rezultat i moskryerjes së detyrave të tija zyrtare, gjegjësisht mospranimit të kablles 

i cili fakt është konstatuar edhe nga eksperti i elektrikes M.Sh. i cili pas daljes në vendin e 

ngjarjes dhe kontrollimit të tërë rrjetit elektrik në këtë pjesë ka vërtetuar se kablli elektrik me 

numër XOO-A-3x70 mm 20kv, të cilën i akuzuari ka theksuar se e ka pranuar nga NTSH “L.”, 

nuk është instaluar në këtë rrjetë elektrik, andaj Komunës së Malishevës i ka shkaktuar dëm në 

shumën prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) € të cilat 

Komuna i ka shpenzuar për blerjen e kësaj kablle elektrike sipas procedurave të prokurimit. 

 Pretendimet e mbrojtjes se nuk është arritur që të vërtetohet dashja dhe qëllimi i të 

akuzuarit për kryerjen e kësaj vepre penale, si elemente qenësor të kësaj vepre penale të 

parapara edhe me nenin 21 dhe 22 të KPRK-së, sipas vlerësimit të gjykatës është i pa bazuar ky 

pretendim, e këtë mbështetur në personalitetin e të akuzuarit-përvojën e tij të punës 

pesëmbëdhjetë (15) vite i punësuar në Komunën e Malishevës dhe atë katër (4) vite drejtor i 

Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe vitet tjera si shef i kësaj drejtorie, pasi bazuar në 

përvojën e punës së të akuzuarit, si dhe në faktin se edhe më parë ka qenë i caktuar si menaxher 

i kontratës, i akuzuari ka pasur për dijeni se si duhet ta kryen detyrën e tij zyrtare, gjegjësisht se 

si duhet të bëhet pranim-dorëzimin e mallit, gjegjësisht kablles elektrike, si dhe duke u bazuar 

në mënyrës se si ka vepruar i akuzuari, duke përpiluar raport në zyre kinse ka pranuar kabllen 

elektrike pa e bërë pranim-dorëzim të mallit në vendin e ngjarjes, në veprimet e të akuzuarit ka 

ekzistuar dashja si element subjektiv i veprës penale dhe se në veprimet e të akuzuarit nuk ka 

ekzistuar pakujdesia, ashtu siç ka pretenduar i akuzuari në fjalën e tij përfundimtare. 

Gjykata ka analizuar pretendimet e mbrojtjes se nga muaji nëntor i vitit 2015, kur është 

bërë instalimi i rrjetit elektrik dhe vendosja e kablles kanë kaluar katër (4) vite, e ka pasur 

ndërhyrje në këtë rrjet elektrik, sipas vlerësimit të gjykatës ky pretendim është i pabazuar dhe i 

pa mbështetur në asnjë provë, pasi gjykata nga provat e administruara si nga ekspertiza dhe 

deklarimet e ekspertit të elektrikes M.Sh., pas daljes në vendin e ngjarjes, saktësisht ka 

konstatuar se kablloja elektrike me numër X00-A-3x70 mm 20 kv, për të cilën i akuzuari 

pretendon se e ka pranuar nga NTSH “L.”, nuk është e instaluar në këtë rrjetë dhe se kjo kabell 

me këto shënime, sipas ekspertit të elektrikes M.Sh. dhe dëshmitarëve punëtorëve të KEK-ut, 

H.A., P.K. dhe A.L. është për tension të ultë, e jo për tensionin e lartë, si dhe edhe me rastin e 

daljes në vendin e ngjarjes eksperti i elektrikes e ka bërë kontrollimin e serishëm të kablles së 

instaluar në tërë rrjetin, në prezencën e palëve dhe saktësisht ka vërtetuar se kjo kabell me këto 
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shënime nuk është instaluar në këtë rrjetë dhe si e tillë nuk ka mund që të instalohet, pasi ka të 

bëjë me tensionin e ultë.  

Pretendimet e mbrojtjes se përgjegjësia penale nëse është e dikujt, është e punëtorëve të 

K.-it, pasi ata gjatë kryerjes së punimeve-montimit të kablles kanë pasur mundësi të bëjnë 

ndërrimin e saj, ashtu që në vend të kablles së blerë nga Komuna e Malishevës, e kanë 

vendosur kabllen e K.-it, pasi i mbrojturi i tij nuk i ka kryer punët e montimit të kablles, si dhe 

ka pasur mundësi të ketë manipuluar edhe pronari i firmës “L.”, i cili edhe pse e dorëzuar 

kabllen në vend punishte, sërish ka mund që ta merr, sipas vlerësimit të gjykatës këto 

pretendime të mbrojtjes janë vetëm supozime-deklarime të paargumentuara në asnjë provë apo 

dëshmi të vetme. Nga dëshmia e dëshmitarëve punëtorëve të K.-it, A.F., P.K., H.A. dhe A.L., 

si dhe dëshmitë tjera si marrëveshja e mirëkuptimit e datës 23.11.2011 e lidhur në mes të KEK-

ut dhe banorëve të fshatit G., shkresa me emërtimin hyrje në depo numër 107 dhe specifikim të 

mallit, urdhëresa e punës me numër 0753124, gjykata ka vërtetuar se punimet në instalimin e 

këtij rrjeti, i kanë kryer punëtorët e K.-it, si dhe kjo kabell është siguruar nga K.-i dhe atë nga 

Depoja Qendrore e K.-it në Prishtinë. Po ashtu pretendimi i mbrojtjes së ndoshta kabllin e ka 

tërhequr pronari i firmës “L.”, është i pabazuar, argumentohet nga fakti se fillimisht me asnjë 

provë apo dëshmi nuk është argumentuar se i akuzuari e ka pranuar këtë kabell nga NTSH 

“L.”, por konstatimin se kinse e ka pranuar të njëjtën, i akuzuari e ka bërë në zyrën e tij, ku e 

ka përpiluar raportin me numër 09/496 të datës 27.10.2015, të cilin fakt e ka pranuar edhe vet i 

akuzuari, i cili gjatë mbrojtjes së tij ka pohuar se numrin dhe gjatësinë e kablles e ka shënuar 

në atë raport, jo që i ka parë vet në kabell, por është bazuar në dokumentacionin e firmës “L.”. 

Gjykata nga dëshmia e ekspertit të elektrikes M.Sh., ka konstatuar se kablli elektrik me 

numër X00-A-3x70 mm 20 kv, gjegjësisht shifra X00 nënkupton se është kabell i tensionit të 

ulët, si dhe eksperti ka theksuar se firma “E.-S.” nga e cila pronari i firmës “L.”, M.H. ka 

theksuar se e ka blerë këtë kabell, nuk ja ka siguruar ekspertit katalogun e  kërkuar, e pastaj 

sipas konstatimeve të ekspertit pas kërkimeve që ka bërë në mënyrë elektronike, edhe në 

fabrikën ku është prodhuar kablloja në Zajeçar, Republika e Serbisë, ka konstatuar se kjo 

kabell me shënime si në faturën e firmës “ E.S.” nuk  ekziston, pastaj bazuar edhe në veprimet 

e të akuzuarit, i cili në cilësinë e personit zyrtar si menaxher i kontratës së prokurimit numër 74 

nuk ka vepruar sipas nenit 3.4 të kësaj kontrate, ku është e përcaktuar se furnizimi me kabell 

duhet të bëhet në sasi dhe cilësi të kërkuar dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor me asnjë provë nuk 

është argumentuar se i akuzuari e ka pranuar këtë kabell, por i njëjti e ka përpiluar raportin 

kinse për pranimin e kablles në zyrë, sipas dokumentacionit të firmës “L.”, sipas vlerësimit të 

gjykatës nuk qëndron pretendimi i mbrojtjes për aplikimin e parimit in dubio pro reo  në këtë 

rast, pasi sipas vlerësimit të gjykatës nuk ekziston asnjë mëdyshje, por nga provat e 

administruara veç e veç dhe të ndërlidhura njëra me tjetrën gjatë shqyrtimeve gjyqësor është 

vërtetuar se i akuzuari e ka kryer këtë vepër penale dhe se në veprimet e të akuzuarit I.M. 

ekzistojnë dhe formohen të gjitha elementet e veprës penale keqpërdorimi i  pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par. 1 lidhur me par. 2 nën par. 2.1 të KPRK-së.   

Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara me nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, të cilat ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprës penale në mënyrën, 
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kohën dhe vendin si në dispozitiv të aktgjykimit nuk ka gjetur rrethana rënduese për të 

akuzuarin, ndërsa si rrethana lehtësuese për të akuzuarin ka marrë parasysh moshën e të 

akuzuarit, është pensioner, jo dënueshmerinë e tij të mëparshme, e të cilat rrethana kanë 

ndikuar që të akuzuarit I.M. ti shqiptohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej        6 (gjashtë) 

muajve, i cili dënim me kërkesën dhe pëlqimin e të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, duke u 

bazuar në nenin 47 të KPP-së, i është zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 3400,oo 

€ (tremijekatërqind), me bindjen e plotë se ky dënim është në harmoni me peshën e veprës 

penale, shkallën e përgjegjësisë dhe personalitetin e të akuzuarit dhe se gjykata është e bindur 

se me dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarit do të arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 të 

KPRK-së.  

Vendimi që i akuzuari të detyrohet që të dëmtuarës të ja kompensoi dëmin e shkaktuar 

në shumën prej tetëmijeshtatëqindenjëzetetetë euro e nëntëdhjetë cent (8.728,90) €, është marrë 

bazuar në nenin 463 par. 1 dhe 2 të KPP-së, pasi gjatë shqyrtimit gjyqësor është konstatuar 

saktësisht lartësia e dëmit që i akuzuari ja ka shkaktuar të dëmtuarës Komunës së Malishevës. 

  

           Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 

2, nën par. 2.1 dhe 2.6 të KPP-së dhe atë shpenzimet procedurës penale në shumën prej         

katërqindetetë euro e tetëdhjetë cent (408,80) €, përfshihen shpenzimet për ekspertizë elektrike 

dhe plotësimin e kësaj ekspertize, si dhe pjesëmarrjen e ekspertit në dy shqyrtime gjyqësore, 

shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën prej pesëdhjetë (50) €, si dhe shumën prej 

pesëdhjetë (50) € për kompensimin e viktimave të krimit, bazuar në nenin 39 par. 3 nën par. 

3.2 te Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit numër 05/L-036. 

 

Nga sa u tha më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR. nr. 14/19 datë 20.01.2020 

 

Sekretarja Juridike                                                       Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari, 

  Mandushe Doli                                                                               Nikollë Komani 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të tij. Ankesa dorëzohet 

përmes kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 


