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Numri i lëndës: 2019:080072 

Datë: 10.10.2019 

Numri i dokumentit:     00563969 

 

 

                             PKR.nr. 38/2019 

 

    NE EMER TE POPULLIT 

 

   GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË, - Departamenti për  Krime të 

Rënda,  Trupi  Gjykuese  i  përberë nga Gjyqtarët   Shaqir Zika, Kryetar  i  Trupi Gjykues  dhe   

gjyqtareve  Besarta  Doli dhe Manduhije  Syla,  anëtare te  Trupit Gjykuese,  me sekretaren  

juridike Bute Ramosaj, duke vendosur ne lenden penale kundër te akuzuarit  A.J.Sh. nga 

Gjakova,  për shkak te  veprës penale  keqpërdorimi i  pozitës  apo  autoritetit  zyrtar nga neni  

422  prg  2  lidhur me  prg 1  nen prg  2.1  te KPRK-se, i akuzuar sipas aktakuzën e  

Prokurorisë  Themelore ne Gjakovë, - Departamenti  për Krime te  Renda, PP/I.nr.27/2019, te 

dt. 18.06.2019, pas mbajtjes se  shqyrtimit  gjyqësore  publikë me dt.  04.10.2019,  ne  

prezencën  e te   përfaqësuesit te   akuzës  Prokurorit te  Shtetit  Ramiz Buzhala, te akuzuarit 

A.Sh.  dhe  mbrojtësit te tij av. N.D. nga  Gjakova,   dhe  te  dëmtuarës  E.V.  nga  Gjakova,  

publikisht   shpalli  ketë  me dt.  04.10.2019, ndërsa  me dt.  10.10.2019 përpiloi  këtë:  

 

 

       A K T G J Y K I M  

 

 

 I akuzuari  A.Sh.  nga i  ati  J.  dhe ëma Gj.  e  gjinisë H., data e lindjes..., ne 

Gjakovë,  ku dhe jeton, ka te kryer  Fakultetin e  Kimisë,  i martuar i ati  i tre  fëmijëve, me 

numër personale ...  

Shqiptar  Shtetas  i  Republikës së  Kosovës,  ka qene ne  arrest  shtëpiak nga  dt. 24.04.2019,  

deri me dt. 24.06.2019 .  

 

 

                               ËSHTË  FAJTOR  

 

  Ne intervalin kohor nga fillimi i vitit 2019 deri me dt.  24.04.2019,   ne  cilësinë 

e  personit  zyrtar  - laborant  ne  laboratorin  e  Spitalit Rajonalë “ I.G.” në  Gjakovë,  ka 

keqpërdorur  detyrën e tij  zyrtare  duke  tejkaluara  kompetencat  e tija, me qellim qe vetit  ti 

sjelli dobi pasurore  ne mënyrë te  kundërligjshëm  si dhe te shkaktoi dem te tjerëve ne atë 

mënyrë qe duke vepruar ne kundërshtim me ligjin për shëndetësi  nr. 04/L-125,   dhe udhëzimit  

administrativ nr. 11-214, për parandalimin e konfliktit te interesit ne  Institucione  shëndetësore  

i pandehuri  gjate  orarit te  punës së rregullt, ne  Spitalin  Rajonal  “ I.G. “  ne  Gjakovë,  nuk  

u shërben  pacienteve te cilët  kërkojnë  shërbime ne  laborator  sipas   udhëzimeve te mjekeve 

nga Institucioneve  e nivelit  parësor   te  kujdesit  shëndetësor,  por te  njëjta  i dërgon  qe  
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analizat  e kërkuara  ne  laboratorin e  spitalit   ti beje ne  laboratorin privat  “  X.L.” qe  

gjendet ne Gjakovë, me  pagese.  

 

 -Këso dore kane kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit  

zyrtare nga neni  422 prg 2  lidhur me prg  1  nen  prg  2.1  te  KPRK-se. 

 

 

Andaj  Gjykata ne mbështetje te neneve 4,  6, 17, 41, 42, 43, 47, 74, 83,  dhe neneve 

422 prg  2  lidhur me  prg  1  nen prg   2.1  te KPRK-se,  dhe neneve  359,  365, 366, të KPPK-

së,  te akuzuarit  i  shqipton :  

 

 
DENIMI ME BURGIM  I CILI ME PELQIMIN E  TE  PANDEHURIT ËSHTË  ZEVENDESUAR  

                                               ME  DENIM  ME  GJOBE  

  

  Ashtu qe te  pandehurit A.Sh.,  i shqiptohet dënimi me burgim ne kohëzgjatje prej  6 

( gjashte )  muajve, i  cili  dënim  me pëlqimin e te pandehurit  zëvendësohet me dënim me 

gjobe  ne shume prej   2500 ( dy mije e pese qind ) €,  ne te  cilin dënim  do te  llogaritet  koha 

e kaluar  ne masën e  Arrestit  shtëpiak  ne  kohëzgjatje prej  61  ditëve,  duke  llogaritur prej  

dt.  24.04.2019,  gjere me dt. 24.06.2019,  ashtu qe  për  çdo  dite  te kaluar ne arrest  shtëpiak  

do te  llogaritet nga  20€  qe  i bije  1220€, ( një  mije  dyqind e  njëzet )€, ndërsa  pjesa  tjetër  

e mbetur ne shume prej  1280  ( një  mije e  dyqind  e  tetëdhjetë)€, i pandehuri është  i 

obliguar  qe te paguaj ne afat prej  30  ( tri dhjete ) ditëve, nga  dita  e plotfuqishmërisë së  këtij 

aktgjykimi.   

  

 Nëse i pandehuri  nuk dëshiron ose nuk  mund te  paguaj pjesën e mbetur  te dënimit 

me gjobe atëherë te pandehurit i zëvendësohet pjesa e  mbetur  me dënim burgimi duke 

llogaritur  për çdo dite nga 20€ qe i bije  64 dite burgim.  

 

I pandehuri  obligohen qe ne  emër te  paushallit  gjyqësor te  paguaj shumen prej  50 

(pese  dhjete ) €,  si dhe ne emër  te Programit  të  kompozimit te  viktimave te krimit  shumen  

me nga  50€, të gjitha këto ne afate prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimit nen 

kërcenim te ekzekutimit te dhunshëm. 

 

    A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore ne Gjakovë, - Departamenti Për Krime të Renda, ka ngritur  

aktakuze kundër  te  pandehurit  A.Sh.   ka  ngritur  aktakuzës  për shkak veprës penale 

keqpërdorimi  i  pozitës  apo  autoritetit  zyrtare  nga  neni  422  prg 2 lidhur me prg 1 te  nen 

prg  2.1 te KPRK-se.  

 

Gjykata  ka  caktuar   seancën e  shqyrtimit  fillestar me dt.  10.07.2019,  ku prezent  ka 

qene  përfaqësuesi i akuzës  Prokurori i Shtetit Ramiz  Buzhala,  i  akuzuari A.Sh. dhe  

mbrojtësi i tij av. N.D., i caktuar sipas autorizimit, si dhe  e dëmtuara E.V..  

 

I akuzuari A.Sh. ne  seancën e  shqyrtimit  fillestar  është deklaruar  i pa fajshëm  për 

vepër penale q e  i vihet ne barrë sipas  aktakuzës.  

 

Mbrojtësi  i të  akuzuarit  avokati  N.D.,  ka deklaruar  se  edhe pse  i pandehuri nuk e 

pranoi  fajësinë  ne  si mbrojtës  kemi te drejte te  kundërshtojmë  aktakuzën  dhe provat   dhe  
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n e konsultim me te mbrojturin tim hekim dorë nga  seanca  e shqyrtimit te dyte, dhe  kane 

kërkuar  qe te  caktohet seanca e shqyrtimit kryesor.  

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesore me dt.  04.10.2019,   ku ka prezantuar  

Prokurori  i shtetit  Ramiz  Buzhala,  i  akuzuari  A.Sh.  se  bashku me mbrojtësin e  tij,   si  dhe  

e  dëmtuara  E.V.. 

 

Pas  leximit te  aktakuzës nga ana e  Prokurorit te Shtetit  i  pandehuri  A.Sh. ka  

deklaruar  se e  ka kuptuar  aktakuzën dhe e pranon  fajësinë për veprat penale  për të cilat  

akuzohen sipas aktakuzës.   

 

Pas deklarimit te akuzuarit rreth fajësisë Trupi Gjykuese kërkoi mendimin nga  

Prokurori i Shtetit i cili  ka deklaruar  se këtu i pandehuri ne ketë  seance te  shqyrtimit  kryesor  

ka pranuar fajësinë për vepër penale nga aktakuzës, andaj ne si prokurori nuk e  kundërshtojmë  

pranimin e  fajësisë  pasi qe  i njëjti  ka kuptuar  pasojat   dhe  natyrën e  pranimit te  fajësisë, 

pranimi i fajësisë është bërë me  vullnet  te  plote  i njëjti  para  se te deklarohet  rreth  fajësisë 

është  konsultuar  mjaftueshme me mbrojtësin e tij, dhe se  pranimi i fajësisë  mbështet  ne  

prova  dhe fakte  qe  janë  te  cekura ne aktakuzë, andaj  i  propozoi Trupit  Gjykuese  qe ketë 

pranim te  fajësisë te  aprovoi.  

 

E dëmtuara  E.V.  ka deklaruar  se  nuk e  kundërshton pranimin e  fajësisë së të  

akuzuarit.  

 

Mbrojtësi i te pandehurit  A.Sh. av. N.D. ka deklaruar se:  nga  seanca e  kaluar  ku nga  

Trupi Gjykuese kemi kërkuar  afat  për arritjen e marrëveshjes  për pranimin e  fajësisë me 

prokurorinë e  shtetit  e te cilën kërkesë e  kemi parashtruar  dhe kemi qene te  gatshëm te 

nënshkruajmë marrëveshjen  mirëpo te  njëjtën nuk e kemi nënshkruar   andaj para kësaj seance 

te shqyrtimit kryesore me te mbrojturin tim  jam konsultuar  mjaftueshëm  i kam shpjeguar  për 

te gjitha  favoret e pranimit te  fajësisë, dhe kemi  ardhur ne përfundim  qe  i njëjti te pranoi  

fajësinë  pasi qe  ky pranim  i fajësisë  përputhet  me kërkesat  ligjore   dhe se  aktakuza  

mbështet ne prova materiale  andaj  i propozoi Trupit Gjykuese  qe  ky pranim i fajësisë te  

aprovoi.  

 

Trupi Gjykuese  pas  deklarimit te  pandehurit ,  marrjes se mendimit  te  Prokurorit te 

shtetit, te dëmtuarës,   si dhe mbrojtësit te tij, ka marrë  aktvendim  për pranimin e  fajësisë, nga  

se  ka konstatuar  se janë  plotësuar te gjitha  kushtet ligjore  për një gjë te tillë. Ne këtë  aspekt  

trupit  Gjykuese  ka konstatuar  se  i pandehuri  ka kuptuar  natyrës  dhe pasojat e pranimit te  

fajësisë,  pranimi i fajësisë e ka bërë ne  mënyrë   vullnetare  pas  konsultimeve te mjaftueshme 

me mbrojtësin e tij,  dhe  aktakuza mbështet ne  fakte, dhe atë  nga  raporti  i oficerit  policore  

Sefedin Shkreli,  me numër te  rastit  2019-KE-166,  dt.  24.04.2019,  shikimit ne  udhëzimin  

për hulumtimin  diagnostike me nr.  009764  për te  dëmtuarën  E.V., shikimin  ne  protokolle  i  

te  sëmurëve,   shikimit ne  CD, nga  vendi i ngjarjes  te  siguruara  nga  masa e  fshehtë e 

vëzhgimit dhe hetimit  dhe  atë  10 CD-e. Ku  shifet  i pandehuri  si dhe  i dëmtuari  si dhe  

shikimi nga  foto dokumentacioni nga  vendi i ngjarjes.  

 

Andaj  duke  u bazuar ne këto qe  janë  cekur me lart, Trupit Gjykuese  ka  vërtetuar 

ketë gjendje  faktike :  

 

Se  i pandehuri  A.Sh.,  ne  intervalin  kohore nga  fillimi i vitit 2019, deri me dt.  

24.04.2019,  ne  cilësinë  e personit  zyrtare   laborantë  ne  laboratorin  e  spitalit  Rajonal  “ 
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I.G.” ne Gjakovë, ka keqpërdorur  detyrën e  tij  zyrtare  duke  tejkaluar  kompetencat e   tija 

me qellim qe vetit  ti sjelli dobi  pasurore  te  kundërligjshme  nuk i ka shërbyer  pacienteve  te 

cilët  kërkojnë shërbime ne laboratorë  sipas  udhëzimeve te mjekut  nga   Institucionit te  

nivelit parësor  te  kujdesit shëndetësor   pot e  njëjtit  i dërgon  qe  analiza  te kërkuara qe te 

behet ne spital ti beje  ne laboratorin e tij privat  “  X.L.”, ne  Gjakovë.  

 

Përfaqësuesi  i akuzës  Prokurori  i shtetit  Ramiz Buzhala  ne fjalën e  tij përfundimtare  

ka deklaruar  se  këtu  i  pandehuri  A.Sh.  ne seancën e sotshme te shqyrtimit kryesore  ka 

pranuar  fajësinë  veprimet  e te njëjtit  janë përshkruar ne aktakuze  e te njëjta  dëshmohet  se  

janë te  argumentuar  dhe te bazuara ne Ligj,  andaj  konsideroi se ne  veprimet  e te njëjtit  

ekzistojnë te gjitha elemente  e veprës penale  për te cilën ngarkohet ne aktakuzës  dhe  i njëjti 

është  i përgjegjshëm për këto veprime  andaj  i ka propozuar  Trupit  Gjykuese  qe i njëjti te 

shpallet fajtore dhe te dënohet  sipas  Ligjit, obligohet ne pagesën e  shpenzimeve te procedurës 

penale.  

 

Me  rastin  e  caktimit te  llojit dhe lartësisë së dënimit  te merren parasysh te gjitha  

rrethanat  renduese  dhe  lehtësuese  te  parapara me dispozitat  e  KPRK-se, dhe ti  caktohet  

dënimi  ne  perporcion ne peshën  e veprës penale,   si dhe  i njëjti  ne te ardhmen  te mos kryej 

vepra te tilla  apo te ngjashme  penale, ndërsa  si rrethanë  lehtësuese  pranimin e fajësisë.  

 

E  dëmtuara  E.V. ne fjalën e  saj  përfundimtare  ka deklaruar  se;  ndaj te pandehurit  

nuk  parashtron kërkesë  pasurore  juridike  nga  se ne rastin  konkrete  nuk është i dëmtuar, 

ndërsa  sa  i përket ndjekjes penale  ja le ne  vlerësim Gjykatës.  

 

Mbrojtësi i te pandehurit A.Sh. av.N.D.,  ne fjalën e  tij  përfundimtarë  ka deklaruar: se  

pas pranimit te  fajësisë  nga ana e te mbrojturit tim  dhe  përgjegjësia   penale e tij  nuk është  

kontestuese   dhe  unë  pajtohem me  fjalën përfundimtare te  Prokurorit  andaj  i propozoi 

Trupit Gjykues  qe me rastin e caktimit te  llojit dhe lartësisë së dënimit te ketë  parasysh  

sidomos  rrethanat  lehtësuese  pranimin e  fajësisë,  pendimin e te  mbrojturit tim,  si dhe  i  

njëjti  kujdeset  për femiun e  tij qe  e ka  me aftësi te  kufizuar.   

 

I  pandehurit  A.Sh.,  ne fjalën  e  tij  përfundimtare  ka deklaruar s e ne tërësi e  

përkrahë  fjalën  përfundimtare t e mbrojtësit te tij,  shpreh  pendimin e thelle për veprën e 

kryer, premton se ne te  ardhëm nuk dot e kryej vepra te tilla  apo t ngjashme penale,  ka  

potencuar  qe i njëjti  përkujdeset  për  fëmiun  e tij me aftësi te  kufizuara dhe gjate  gjithë  

kohës është i lidhur me te. Andaj   Gjykata  gjate shqiptimit te dënimit  te ketë  parasysh këto 

rrethana.  

 

Me rastin e  matjes se dënimit  ndaj te  pandehurit  A.Sh.,  duke u bazuar ne dispozitat e  

neneve  73  te  KPRK-se,  qe  ndikojnë   llojin dhe  lartësinë e dënimit  ashtu qe  si rrethanë 

lehtësuese për te pandehurin Gjykata  ka  marrë parasysh  pranimin e  fajësisë , sjelljen 

korrekte te tij,  pendimin e tij te  thellë,  me herët  i njëjti nuk ka qene  i gjykuar,  është  mbajtës 

i vetëm i familjes, i ati i  tre  fëmijëve,  dhe  një  fëmije e ka me aftësi te  kufizuara  për te  cilën 

përkujdeset, andaj  Gjykata te njëjti i ka shqiptuar dënimin me burgim ne kohëzgjatje prej 6 ( 

gjashte) muajve, ne te cilin dënim  ka llogaritur kohen e kaluar ne arrestin shtëpiak, dhe  pas  

shpalljes se aktgjykimit  me kërkesën  e te pandehurit  Trupi Gjykuese  te  njëjtit  dënimin me 

burgim komform nenit  47 te  KPRK-se,  ja ka zëvendësuar  dënimin  me gjobe, andaj  dënimet  

e shqiptuara është ne harmoni me peshën e veprës penale dhe  përgjegjësisë  penale për te 

pandehurin  dhe Gjykata  konsideron se  me këto dënime  mund te arrihet  qëllimi i dënimit  i 
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paraparë me nenin 41 te  KPRK-se, i  cili  konsiston me parandalimin  e te pandehurit nga 

kryerja  e veprës penale ne te ardhmen.  

 

Vendimi  për  paushallin Gjyqësor   bazohet  ne dispozitat e nënti  450  prg 3  Kodit 

Procedurës, ndërsa  lidhur me taksën për  kompozimin e  viktimave te krimit   bazohet ne nenin 

39 prg 3  nen prg  3.2   te  Ligjit  për kompozimin e  Viktimave.  

 

Nga arsyer at e lartë cekura  dhe na zbatim te nënti 365 para 1  te KPPK-së, është 

vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE  GJAKOVË,- Departamenti  për Krime të Rënda  

                     PKR.nr. 38/19,  te dt. 10.10.2019, 

 

 

Sekretare  Juridike       Kryetari i Trupit Gjykuese   

Bute Ramosaj        Shaqir Zika  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankese ne afate prej 15 

dite, nga  dita  e pranimit  te  aktgjykimit, nëpërmjet  kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. 


