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PKR.nr. 65/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË– Departamenti për Krime të Rënda, 
në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarët Shaqir Zika, Kryetar i Trupit Gjykuese, dhe gjyqtarët 

Diana Sina  dhe Gezim Pozhegu, anëtare te Trupit Gjykuese, me pjesëmarrjen e sekretares 

juridike Bute Ramosaj, në çështjen penale të akuzuarit   K.N.Z.  nga  Gjakova ,  ku dhe jeton 

në për shkak të veprës penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtare nga neni 422 para 1  

të KPRK-së, i  akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjakovë - Departamenti 

për Krime të rënda, PP/I.nr. 22/2018, të dt. 30.07.2018, pas mbajtjes së seancave  te  shqyrtimit 

gjyqësor  verbalo publik me dt. 25.01.2019  dhe   31.01.2019,  në pranin e Prokurorit Publik të 

Shtetit Agron Matjani, të akuzuarit  dhe mbrojtësit të  tij  av. T.B.  nga  Gjakova,  dhe te  

dëmtuarit  M.Gj. nga Gjakova,  me dt. 01.02.2019,   muar  dhe   publikisht  shpalli  ndërsa  me 

dt.   13.02.2019  përpiloi  këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari   K.Z.  nga i ati N.,  dhe ëma R., e gjinisë B., data e lindjes...,  në Gjakove   

ku dhe jeton, ka të kryer Fakultetin e Mjekësisë,  Drejtor ne QKMF-e,  ne  Gjakovë, i martuar, 

e gjendjes së mesme ekonomike,  Shqiptare – Shtetase e  Republikës së Kosovës. 

 

 

             Në bazë të nenit 364 par. 1, nënparag.1.3. të KPPK-së, 

 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

Për shkak se: 

 

 Me  dt.  13.06.2017,  ne  cilësinë  e personit  zyrtare  - Drejtor i QKMF-se,  ne Gjakovë,  

ka  shfrytëzuar   autoritetin e tij  zyrtare  dhe  i tejkalon   kompetencat  e tija me qellim  te  

shkakton dem   te dëmtuarit  M.Gj., K- Gjakovë,   ne atë mënyrë  si Drejtor  ka marrë  

aktvendim  me  numër   302/1, t e dt.  13.06.2017,  ka  larguar  - pezulluar  shefin e  

administratës  te  QKMF-se  ne Gjakove,   M.Gj. ne  kundërshtim me  Ligjin  për shërbyes   

civil te  Kosovës  me numër  06/L-149   ku sipas këtij  Ligji   i vetmi  Organ qe  mund te 
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pezulloi-  mund te  largoi nga puna  shefin e   Administratës  te  QKMF-se,  është  Kryetari  i  

Komunës  pasi qe   pozita  si e tille  i takon   kategorisë së shërbyesve   civil  e  jo siç  ka 

vepruar  Drejtori  duke nxjerrë  aktvendim  ne  kundërshtim me  Ligjin e  shërbyesve  civil te  

Kosovës,   duke  u thirrur  ne  Ligjin e  punës  të  Kosovës,   03/ L- 212. 

 

 

         - me çka kishte për të kryer veprën penale  keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtare nga neni 422 prg 1 te KPRK-se. 

 

   I dëmtuari M.Gj., K- Gjakovë, udhëzohet ne kontest te rregullt  civil për realizimin  e 

kërkesës  pasurore  juridike.  

 

Shpenzimet e procedurës penale  bije ne llogari të mjeteve buxhetore te kësaj Gjykate, 

në kuptim të nenit 454 par. 1 të KPPK-së. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria Themelore  ne Gjakovë, – Departamenti për Krime të Rënd, ka ngritur   

aktakuzën PP/I.nr. 22/2018, të dt. 30.07.2018,   kundër te   akuzuarit   K.Z.  nga  Gjakova,  për 

veprën penale  keqpërdorimi  i  pozitës apo  autoritetit  zyrtare nga  neni  422  prg 1  te  KPRK-

se.  

 

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur me dt. 27.08.2018 i akuzuari është deklaruar i  pa  

fajshëm   për vepër  penale  për te cilën  akuzohet, dhe pas kësaj gjykata në bazë të nenit 245 

parag.5 dhe 6 nënparag.6 të KPPK-së,  ka caktuar shqyrtimin e dytë, e me ç’ rast  mbrojtësi  i 

te akuzuarit ka parashtruar kërkesën për  kundërshtimin  e  provave  dhe  kërkesën për hudhjen 

e  aktakuzës. Pas kësaj gjykata ka caktuar shqyrtimin gjyqësor. 

 

Prokurori  i Shtetit  Agron Matjani,  ne  fjalën  e tij   përfundimtare ka deklaruar se  

nga  provat  e administruara  gjate  shqyrtimeve  gjyqësore  është vërtetuar s e  i   akuzuari  

K.Z.  ne cilësinë  e  personit  zyrtar  Drejtori  i QKMF-se  ne Gjakovë,   ka  shfrytëzuar  

autoritetin zyrtar  duke  i shkaktuar  dem   te dëmtuarit  M.Gj. në atë  mënyrë që  pasi  me dt.  

12.06.2017,  i dëmtuari   e ka  sulmuar  Drejtorin në  zyrën  e tij, duke  e goditur me grushta ne  

kokë dhe  ne  anën e  majtë   e për te cilin rast  është ne  zhvillim  e sipër  procedura penale,  i 

njëjti ka  caktuar  mbledhjen e  Këshillin Drejtues  te  QKMF-se,   ka njoftuar  Këshillin  për  

rastin dhe është marrë vendim nga ana  e Këshillit  qe  këtu  i dëmtuar  te  suspendohet nga  

puna,  për shkak te  shkeljeve  te renda  te detyrave te punës.  Drejtori  këtu  i  akuzuari    me 

dt. 13.06.2017  ka marrë  aktvendim  nr.  302/1  duke  suspenduar  nga  puna   përkohësisht  te 

dëmtuarin  M.Gj.  dhe  duke  aplikuar  Ligjin  mbi marrëveshjet  e punës,  edhe pse  i  akuzuari 

ne rastin  konkrete ka qene   palë  e  dëmtuar i  njëjti nuk ka pasur te  drejte te merr  këtë  

aktvendim   por është dashur te  nënshkruaj  dikush tjetër është aplikuar  gabimisht  Ligji  i  

punës është dashur te  aplikohet   ligjin mbi  shërbyes  civil, te cilin vendim është dashur te  

merr  Kryetari  i Komunës.  Pas procedurës  administrative  respektivisht  ankesave te  

parashtruara nga  i dëmtuari  M.Gj.  i njëjti  është  kthyer ne vendin e tij te  punës,  ne  baze te  

vendimit  te  Këshillit te pavarur  mbikëqyrëse  te   shërbyesve  civil  te  Kosovës  nr. A 

02/505/2017, te dt.  18.10.2017,   dhe  i njëjti është  kompozuar  për pjesën e  te  ardhurave  ne  

shume prej  50%  te  rrogës. Më vonë   i njëjti  sipas  vendimit te  Kryetarit te  Komunës  është 

avancuar   dhe është bërë  kryeshef  i  Administratës  ne  QKMF-e  dhe  për këtë  nuk është  
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hapur  konkursi,  andaj  i ka propozuar  Trupit  Gjykuese  qe këtu i  akuzuari te  shpallet  fajtor  

për vepër penale  sipas  aktakuzës dhe te njëjtit  ti shqiptohet  dënimi  sipas  Ligjit.  

 

 

             I  dëmtuari   M.Gj.,  ka deklaruar  se  ndaj te  akuzuarit  i bashkëngjitet  ndjekjes 

penale dhe ka parashtruar  kërkesën  pasurore  juridike.  

 

 Gjykata  ka  administruar  prova  ka marrë ne pyetje   ne cilësinë  e dëshmitarit   te 

dëmtuarin  M.Gj.  e  cilën dëshmi e  ka dhënë nën  betim, dhe  i njëjti ka deklaruar  se   nga  

viti  2012  është  punësuar  ne  Kuvendin  Komunale  te  Gjakovës,  ne fillim si bashkëpunëtor  

profesionale   dhe  pas  pensionit te  shefit te  Administratës  është  bërë kërkesë qe te  

transferohet një nen punës  civil  i  Kuvendit  Komunale  dhe është marrë vendim  nga  

Kryetari  i  Komunës dhe  unë  jam transferuar  si  shef i administratës  ne  QKMF-e  ne  

Gjakovë. Detyra  e  mija te  punës ne këtë vend te  punës  ka qene  menaxhimi  i  sektorit te  

administratës te  QKMF-se,  hartimi ,  përpilimi i akteve   juridike  si dhe  këshilli i Drejtorit  

ne  lidhje me  çështje  juridike. Kur kam  shkuar  unë ne  QKMF-e  këtu  i  akuzuari  K.Z. ka 

qene  mjekë  ka punuar ne  fshatin  Rogovë   K- Gjakovë.  I njëjti me dt.  3  janar   2017  nga  

ana  e  Kryetares së  Komunës është emëruar  Drejtor  i QKMF-se  ne Gjakovë.   Dhe nga  

ardhja  e  tij ne  këtë vend te  punës  kane  filluar  probleme  ka  pasur  presion ndaj meje  me 

qellim  qe  te  diskreditohem  dhe t e  largohet nga  kjo  pozitë. Jam  njoftuar  qe   do te  filloi  

procedura  e zgjedhjes  se   shefit te ri te  administratës  ne baze te  statusit te  QKMF-e,  dhe  

tendenca ka  qene  që  mua  te me  pamundësohet  pjesëmarrja   aplikimi ne  konkursin e  

brendshëm qe është dashur  te  hapet nga  QKMF-ja,  andaj  si rrjedhoje  e kësaj  ka  ardhur 

edhe  suspendimi  im.   Ditën kritike   me dt.  12.06.2017,  kam  shkuar ne zyrën e  Prokurorit 

pasi qe  ka  qene  i hapur  konkursi  për  mjekë   kam  pasur nevojë  te  konsultohem  pasi  qe 

nga  komisioni  për pranimin ne  mjekeve është  përpiluar   lista e  ngushtë  dhe  Drejtori me ka  

thënë se  nuk je me  punëtor,  duke me urdhëruar  qe te  dal  jashtë.  I  kam treguar  se  për  çka 

kam ardhur   dhe  i njëjti  ka filluar  fizikisht  te  prek  dhe   me ka larguar  nga zyra. I  njëjti të  

nesërmen  e ka mbledhur  Këshillin drejtues  dhe është marrë  aktvendim  për pezullimin tim 

nga  puna,  ku ne  vendim është  shënuar  se  unë  kam  bere  shkelje te  renda  dhe detyra  te 

punës  kam sulmuar  fizikisht  Drejtorinë,   kam  bërë ankese  kundër  këtij    vendimit  

Komisionit te  Ankesave pranë  QKMF-se,   kam bërë  ankese  pranë  Inspektoratit te   punës  

si dhe kam bere  ankesë  pranë  Këshillit te  pavarur te  Kosovës,  si dhe kam  ushtruar padi  

pranë  Gjykatës  Themelore në Gjakovë.   Komisioni  QKMF-se   si dhe  Inspektorati  i  punës  

i ka refuzuar  ankesat  e mija  ndërsa  Këshilli  i  pavarur mbikëqyrurës ka  marrë vendim  që  

unë te  kthehem ne  vendin e  punës  jam  kompensuar  me page  për pjesën prej  50%,   dhe  

kam  vazhduar  me punë. Në  QKMF-e  jam  transferuar  me vendim te ish  Kryetarit te  

Komunës  P.L.,   e pastaj  atje me është  lëshuar  edhe  kontrata  e punës.  Me  rastin  tim është  

dashur te  zbatohet  Ligji  mbi shërbyes  civil   dhe se  vendimi  për pezullim  nga  puna ka 

qene  i  kundër ligjshëm dhe ketë ka mundur te  beje  vetëm  Kryetari  i  Komunës.   Këtu  i  

akuzuari vendimi  mbi suspendimin tim nga  puna e  ka  bere  me kundërshtim me  ligjin te  

shërbyesve  civil dhe  se  i njëjti ka qene  i vetëdijshëm qe është duke  nënshkruar një  vendim 

te  kundër ligjshëm  por tendenca e  tij ka  qene  qe  unë te  lëshoi këtë vend  te punës,  mirëpo 

pas  vendimit te  Këshillit te pavarur  unë  jam kthyer ne vendin tim te punës dhe  jam   

kompozuar me  te   ardhura personale  për  kohen sa kam qene  i  suspenduar  dhe i  ka 

propozuar  Gjykatës qe  i  akuzuar te shpallet  fajtore dhe te  dënohet sipas Ligjit.  

 

  Gjykata  ka marrë ne  pyetje  ne cilësinë e dëshmitarëve   M.B.,  V.X.-Th.,  B.K., 

Y.D., G.Z.,  A.H.,  dhe  L.B.. 
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 Dëshmitarja   M.B.  ka  deklaruar: se  gjate  vitit   2016,  nga  Kuvendi  Komunal  është  

transferuar ne pune  en QKMF-e  ne Gjakove  ne  vendin  e punës  si  zyrtare  Ligjore.  Drejtori  

i  QKMF-es,  këtu  i  akuzuari  K.Z.  ne zyrën e tij te  punës  është  sulmuar   fizikisht nga  këtu  

i dëmtuari  punëtori  M.Gj.  dhe   te  nesërmen  ka  caktuar  mbledhjen e  Këshillit  drejtues  ku  

prezent  kane qene   Drejtori  i QKMF-se,   anëtarët  e  Bordit  Y.D., G.Z.,   dhe  L.B..  Ndërsa  

nuk kane qene  prezent  anëtarja e  Bordit  A.H.  e cila ka qene ne   pushim  vjetor,  prezent  ka 

qene edhe  procesmbajtësja  M.D.  si dhe  unë si  zyrtare  Ligjore. Drejtori  i  QKMF-se  i  ka  

shpjeguar  situatën  se si i  ka ndodhur  si është  sulmuar   fizikisht  ne zyrën e tij  nga  punëtori  

shefi i Administratës  M.Gj. dhe   Këshilli Drejtues  një  zëri ka marrë vendim qe  i njëjti   te  

pezullohet nga puna  përkohësisht  deri ne përfundimin e  procedura  Ligjore. Te  gjithë   

punëtoret  e  QKMF-se,   marrëdhënien e  punës  e  kane  te themeluar ne  baze te  kontratës  së 

punës  duke  i zbatuar  dispozitat  e  ligjit te  punës. Unë  ne këtë vend te  punës  kam qene  e 

re,  po sa kam  filluar  dhe nuk kam  vërejtur  ndonjë akt  i cili do te me  dëshmonte qe te 

punësuarit  ne  QKMF-e,  i nënshtrohen   Ligjit te  shërbyesve  Civil,  por ne këtë rast  kemi 

zbatuar  Ligjin e  punës  dhe ndaj  punëtorit  M.Gj. është  iniciuar  procedura  diciplinore. Këtu  

i  dëmtuari ka parashtruar  ankesën  ndaj vendimeve t e  komisionit  diciplinore  si dhe   ka  

parashtruar  anekse  pranë   Inspektoratit te  punës  si dhe  ka bere  ankesë   pranë  Këshillit te 

pa varur mbikëqyrës  te  shërbyesve  Civil.   Ne  baze te  vendimit  te  Këshillit te  pavarur  

mbikëqyrës   vendimi  i  Këshillit  Drejtues  i  QKMF-se  është   anuluar,   dhe   unë kam 

vepruar  ne  baze e   Këshillës  juridike  kam ushtruar padi, kundër këtij vendimi ne Gjykatën 

Themelore ne Prishtinë ne divizionin  Administrativë. Vendimi  i  Këshillit  Drejtuese  te  

QKMF-se,  si organ me i lart  ne mbledhjen e vete te dt. 13.06.2017,  pas  informimit  nga ana  

e  Drejtorit  i njëjti  njëzëri ka marrë vendim qe  punëtori  te  suspendohet  përkohësisht nga 

puna, ku është mbajtur  dhe  procesverbali me shkrim,  ndërsa  vendimi  për pezullimin e  kam  

përpiluar  unë, e të njëjtin vendim e ka nënshkruar  Drejtori  i QKMF-se  K.Z.,  a ka  pasur te  

drejte  te  nënshkruar  ai  apo  jo   unë nuk  mund te deklarohem.  

 

 Gjykata  ka marrë ne pyete  ne  cilësinë e dëshmitarit   B.M.K. i  cili  ka deklaruar  se  

nga  janari i  vitit  2014,  deri ne  dhjetor  te  viti  2017   ka  ushtruar  detyrën e  Drejtorit te  

Drejtorisë  për  Shëndetësi   dhe  mirëqenie  sociale  te  Komunës  së Gjakovës.   Ne  muajin   

qershor te  vitit  2017  data  e saktë  nuk me  kujtohet  nga ana  e   Drejtorit te  QKMF-se  jam  

njoftuar  se udhëheqësi  i  administratës  i  QKMF-se   M.Gj.  e ka sulmuar   fizikisht  ne zyre  

Drejtorinë K.Z.. I  kam  sugjeruar  qe   rastin  t e  lajmëroi ne  polici dhe  ndërmerren masa  

ligjore ndaj tij.  Ne  muajin   gusht  te këtij  viti  zyrtari   policore  D.L.  e  kam pyetur  se  pse  

punëtorit te  QKMF-se   M.Gj.  i është   pa mundësuar   qasja  ne   objektet  e QKMF-e,  pasi 

qe ne ate  kohe ka qene i hapur  konkursi  i brendshëm  për  shef te  administratës. Unë  Zyrtari   

Policore  i kam treguar se  konkursi ka  qene  i hapur  për  15  dite  dhe ka  përfunduar me dt.  

30  qershor  2017  qe  ka qene  dite e  premte,  dhe se  ne  këtë  kohe ka qene  incidentit ne mes  

Drejtorit  dhe këtu te  dëmtuarit   pasi qe  këtu  M.Gj. ka qene  i suspenduar nga puna nga ana  

e  komisionit diciplinore  te  QKMF-se,   dhe me  qellim te  parandalimit   te ndonjë  eksesi   e  

kam  lajmëruar   Komandantin  e  Policisë   dhe ky me ka   kthyer  i-mail   qe  kjo  çështje  

duhet te rregullohet  përmes   rojeve te  QKMF-se,  dhe këtu te dëmtuarit  M.Gj.  i është  lejuar   

çasja ne   konkurs  pra  rojet nuk i kane  penguar  për marrjen e  dokumentacionit  gjegjësisht  

dorëzimit te  dokumentacionit  për  konkurrim si  shef te  administratës  pranë  QKMF-se. Ka  

deklaruar se   inspektoriatit i  punës  ka  hudhur  poshtë kërkesën  për  anulimin e  konkursit  te  

shefit te  administratës  së QKMF-se,   dhe se  këto masa  i kane ndërmarr nga se  shefi  i 

administratës   M.Gj. ka  sulmuar   tre  doktor dhe atë   dr.  Y.D.,   dr.  V.X.Th.,  si dhe  dr.  

J.B.,  dhe se  ndaj te  njëjtit janë  zhvilluar  procedura  diciplinore  dhe  si ka përfunduar  rasti  

nuk kam  njohuri.  Rreth  suspendimit te   M.Gj. ka deklaruar  se  nuk  i kujtohen detajet  dhe  

sipas  dijenisë se  tij  QKMF-ja,   gëzon statusin e  personit  juridike nga  se  e  njëjta ka 
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drejtorin dhe këshillin drejtues   dhe te njëjtit kane pasur  kompetencë   qe  te ndërmarrin masa  

ligjore   dhe se ne rastin  konkrete rasti ka qene  i ndishem nga  se  është  sulmuar  fizikisht 

drejtori  i QKMF-se.   Kam  pasur  njohuri  se ka qene   kontestuese  se  kush te  nënshkruaj  

vendimin  për suspendim   dhe  sipas  meje  vendimin është dashur te nënshkruaj  nga   dikush  

tjetër nga  Këshilli drejtues.  Ne  pyetje t e  Kryetarit te  Trupit Gjykuese  pasi qe  Këshilltarja  

Juridike  M.B.   ju ka  lajmëruar për rastin  qe kane qene  kontestuese  se  kush te  nënshkruaj 

vendimin  për suspendim  dhe  pse keni lejuar  qe te nënshkruaj këtë  vendim  i njëjti ka 

deklaruar  se  ai  është ne  funksion  mjekë  e  nuk është  jurist. Dhe se i njëjti ka deklaruar se 

ne  rastin  konkrete  procedura  ligjore  sipas tij  janë  zbatuar ne rregull  pasi qe është  sulmuar  

drejtori  i QKMF-se  dhe  i njëjti pa tjetër është  dashur te  pezullohet nga  puna. 

 

 Gjykata   po ashtu ka marrë ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitarit    Y.M.D.,   i cili ka 

deklaruar  qe  nga viti  1999 është  i  punësuar ne  QKMF-e  ne   fillim si mjekë   i  praktikës  

së  përgjithshme ndërsa nga  viti  2006  deri ne  vitin  2013  ka qene  drejtori  i QKMF-se,   dhe  

pas kësaj  i njëjti  ka dhënë  dorëheqje.  Ne  vitin  2012  këtu  i dëmtuari  M.Gj. është  emëruar  

shef  i  Sektorit te  Administratës  pranë  QKMF-se,  dhe  unë  ketë  emërim  e  kam  mirëpritur  

sepse më  është dashur  jurist.  Ne    fillim  raportet  i kam pasur  te mira  dhe  me vonë  kam 

pasur   mosmarrëveshje   rreth menaxhimit  por  personalisht  nuk kam pasur  kurrgjë me te. Sa  

i përket  rastit   që ka ndodhur  me dt.  12.06.2017,  ku ne  zyrë është sulmuar  drejtori  fizikisht 

nga  shefi  i administratës  M.Gj., drejtori  ka caktuar  mbledhjen e  Këshillit  drejtues  dhe ne 

rend t e ditës  kane qene   informata  për  sulm  fizikë. Unë  kam qene ne   përbërje te  Këshillit 

drejtues  i  cili  përbehet  prej  5  anëtareve  dhe  këshillin e  udhëheq  drejtori,  dhe ne rast  

mungese  te  drejtorit  i njëjti  zëvendësohet nga dy  shefat  e  departamenteve,  por këto  

kompetenca  delegohen nga  drejtori.  Pas   informatës   nga ana  e drejtorit   për rastin   qe  i ka 

ndodhur  Këshilli drejtues ka marrë   vendim   unanim  për  suspendimit e  punëtorit  M.Gj.  

dhe  ne mbledhje  ka qene  edhe  juristja  dhe e  njëjta ka dhënë  interpretimin e  saj  për qeshtje  

juridike dhe është marrë vendim. Sipas  interpretimit  tim këtë vendim  është dashur te 

nënshkruaj  drejtorit  nga se  nuk ka pasur  kush tjetër  te nënshkruaj  dhe nga  përvoja  ime  si  

drejtor  kur  unë  nuk kam  qene  prezent  këto  vendime  i ka nënshkruar  shefi  i departamentit  

por  gjithmonë ka qene  emri  i drejtorit  dhe  nënshkrimi ka qene  për. Vendimi  është  marrë 

ne mënyrë   unanime  për suspendimin e  punëtorit .  Dhe  sa  kam njohuri  unë   juristja sa  me  

kujtohet  nuk ka thënë se   nuk  guxon  drejtori te nënshkruaj  vendimin.  Për mbledhje te  

këshillimit  është  procesverbali  i mbledhjes se  Këshillit  drejtues   ku është cekur se  kush ka 

qene  prezent  dhe  si është marrë vendimi.  

 

  Gjykata  ka marrë ne pyetje ne  cilësinë e dëshmitares   V.Th.X.   e  cila  ka deklaruar  

qe  ka qene  e  punësuar ne  QKMF-e ne  Gjakovë  qe nga  viti   1999  kur ka qene   Shtëpia  e  

Shëndetit  e  me   vone  është  bere  QKMF-ja.  Nga   1  korrik  te  vitit  2013   e deri  me   31  

gusht   2016  kam qene  drejtoresh e  QKMF-se.  Dhe se  shefi  i administratës  ka qene  M.Gj.. 

Me  të njëjtin kam pasur  raporte te mira,  nuk ka  pasur   mosmarrëveshje  apo  konflikte, dhe s 

a i përket   rastit te  suspendimit  të  M.Gj.  ajo  nuk ka njohuri  pasi qe  nga  dt.  31.  Gusht  

2016   është   transferuar ne vendin tjetër te  punës.  

 

 Ne  cilësinë e dëshmitares është marrë ne  pyetje  dëshmitarja    G.M.Z., e cila ka  

deklaruar  se është e  punësuar ne  QKMF-e,  në  Gjakove,  ne  vendin e  punës së  specialistet  

te  Mjekësisë  Familjare.  Dhe  e njëjta  sipas  pozitës është  anëtarë  e  Këshillit  drejtues. Sa  i 

përket  rastit  që  ka ndodhur me dt.  12.06.2017,  ne vendin e  punës është sulmuar   fizikisht  

drejtori  i QKMF-se,  menjëherë te nesërmen  është  caktuar  mbledhja  e  Këshillit  drejtues  

dhe  pas  raportimit nga  ana  e drejtorit  për  rastin  Këshilli drejtues  ka marrë  vendim  

unanim qe  punëtori  M.Gj. te  suspendohet,  përkohësisht nga  puna.  Në  këtë  mbledhje te  
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pranishëm kane  qene   dr.  K.Z.,  dr.  Y.D.,    L.B.  krye infermierja   ka  qene prezent  

procesmbajtësja si dhe  Këshilltarja  juridike  M.B., ndërsa  ne  pushim vjetor  ka qene   A.H.. 

Pas  raportimit nga ana  e drejtorit  është marrë vendim  unanim  për suspendimin e  punëtorit. 

Dhe  sa  me  kujtohet  pasi qe këtu  i  akuzuari  K.Z.  ka qene  i dëmtuar ne këtë rast është   

Këshilluar  juristja  dhe  çdo here  kemi vepruar   sipas  këshillave  te  saja.  Kur   drejtori ka 

munguar  zakonisht  mbledhjet janë  shtyrë . Vendimin  për suspendim  është  përpiluar nga  

juristja  dhe vendimi është nënshkruar nga ana  e drejtorit.  Dhe  zakonisht  kur drejtori  ka  

munguar  çdo here  vendimet  janë  bërë ne emër te  drejtorit  por janë nënshkruar  nga   

anëtaret e  Këshillit drejtues për drejtorinë.  

 

  Gjykata po  ashtu ka marrë ne pyetje  ne  cilësinë e dëshmitares  L.Sh.B.  e  cila ka 

deklaruar  se është e  punësuar ne  QKMF-e  ne Gjakovë, ne  pozitën e   krye  infermieres  dhe  

sipas  pozitës është  Anëtare  e  Këshillit  drejtues  e  QKMF-se. Sa   i përket  rastit  qe ka 

ndodhur  me dt. 12.06.2017,   te nesërmen me dt.  13.06.2017  është caktuar  mbledhja e   

Këshillit  drejtues  ku  drejtori  ka  informuar  Këshillin  drejtuese  se  një dite  për para  si ka 

ndodhur rasti  ne mes  te  drejtorit dhe  juristi  i QKMF-se,   pasi qe   drejtori ka dashur  qe te 

hap  konkurs  për vendin e tij t e punës  dhe sa  kam njohur për kete  rast  i njëjti është sulmuar  

fizikisht  e  shenjat  e  sulmit  janë  vërejtur  nga se ka  pasur  shenja ne fytyre  qe ka qene  i 

sulmuar.  Këshilli drejtues ka marrë vendim unanim qe punëtori  M.Gj.  te suspendohet  

përkohësisht   dhe ne mbledhje te Këshillit ka marrë  pjese  edhe  zyrtarja  ligjore  M.B. dhe  

procesmbajtësja  M.D.. Ne  pyetje te  Kryetarit te  Trupit Gjykuese  se  juristja  M.B.  i ka 

shpjeguar  këshillit  drejtues  qeshtjen  juridike   se ne këtë  rast  ka qene  i dëmtuar   drejtori  

dhe  a ka  pasur te drejte ky  te nënshkruar   vendimin  për suspendim   e njëjta ka deklaruar  se  

ne kemi marrë vendim   unanim  dhe  rastin është  proceduar  sipas  ligjit dhe ka deklaruar  se  

ajo është  infermiere  dhe  nuk njeh  ligjin se  si duhet  vepruar.   Vendimi është   marrë ne 

mënyre  unanime  nga  këshilli drejtues   ndërsa  drejtori  vetëm e  ka nënshkruar. Dhe  ne  rast  

se  drejtori  mungon   sipas  saj  te  njëjtin e  zëvendëson  anëtari  i  Këshillit  dhe  çdo here   

duhet  te jete  emri  i drejtorit  ndërsa  për të  nënshkruan  anëtari i dyte   dhe    atë me 

nënshkrim  “ për” drejtorin. 

 

  Gjykata  ka bere  leximin  e provave  materiale dhe  atë  raportin  fillestar i  incidentit   

NJRHK-  Gjakovë,  me numër  rastit   2018-KE-110  te dt.  24.04.2018,   raportin e  oficerit   

D.L. i dt.   24.04.2018, shënime  zyrtare  të  DHKEK-  NJRHKEK   PPN/I nr. 20 /2018,  te 

datës  20.04.2018  te  policit  hetuese  D.L., - vendimi  i Keshillit te  pavarure  mbikëqyrës  për 

shërbimin  civil  te  Kosovës  nr. A02/505/2017, - ankesa  e  M.Gj.  drejtuar  Komisionit te 

ankesave  dhe  parashtresave   me numër  302/4   te datës  22.06.2017,    dhe   aktvendimi  mbi 

pezullimin e  detyrës  te dt.  13.06.2017.-  aktvendimin e  QKMF-se  ne Gjakovë  nr.  302/1  te 

datës  13.06.2017  e marurr  nga  Drejtori  dr. K.Z., -aktvendimi  i  QKMF-se  komisionit   për  

ankesa   dhe  parashtresa  nr. 302 /4 te dt. 22.06.2017, -Kontrata e   punës  se  QKMF-se- 

Gjakovë lidhur  me  M.Gj. – shef  i  sektorit te  administratës me  numër  113  te dt. 

01.03.2012, -  shkresat  e  N.M. e datës   01.09.2018   drejtuar   dr.  K.Z., procesverbali  i 

QKMF-se,  ne Gjakovë  nr. 299  te dt.  13.06.2017,  -  njoftimi    dhe  kërkesa  e  QKMF-se   ne 

Gjakovë  me  nr. referues  460/6   te datës  30.10.2017, -  Përgjigjen  lidhur me kërkesën  

referuese  46016   te dt.   30.10.2017,   me  nr.  01.Nr. 08-50/2017   te datës  09.11.2017, -  

vendimi  i  inspektoratit te punës  MPMS- TEIP  Gjakovë  me  numër  660/2017 te datës  

03.08.2017  me  nr.  806/2017   te datës  28.09.2017, -  vendimin e  inspektoratit  te  punës  me 

numër  234/2017  te datës  06.10.2017, - vendimi  i  kryetarit te  Komunës  A.Gj.   01.nr.112/2-

625   i datës  25.01.2018,  me nr. 01.nr.112/02-24863  te  datës  27.12.2017,   me  numër  01 nr. 

112/02-24864   te dt.  27.12.2017, vendimi  i nënkryetarit te  komunës  A.V.  nr. 112/01-22991  

te  dt. 09.11.2017, nr. 112/01-22490  te datës  08.11.2017, Rekomandimi   lidhur  me  veprimet  
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e  këshillit drejtues  te QKMF-se  nga  A.Sh.-K.  - Drejtor  DSHMS   05 nr. 016/01-4453  te 

datës   05.03.2017,  Vendimi  i  Këshillit  për  zgjedhjet  e  kontesteve dhe  ankesave   me nr.,  

01-070/01-563   te datës  14.02.2016.  – padia  për  inicimin e  procedurës  administrative  nga   

komuna e  Gjakovës  drejtuar  Gjykatës  Themelore  ne  Prishtinë – Departamenti për  çështje  

administrativë, - padinë e  paditësit  QKMF   Gjakovë nga  te  padituri Këshilli i pavarur  

mbikëqyrës  për shërbimin  civil  të  Kosovës  me numër   460/10  te datës  20.11.2017,  -  

procesverbali  mbi marrjen ne pyetje  të dëmtuarin   K.Z. në  çështje  penale  ndaj  të 

pandehurit   M.Gj., Komuna  e Gjakovës   për shkak te  dyshimit te   bazuar  se   ka kryer  

veprimet  penale  lëndim  i  lehte  trupore  nga neni  188  prg 1  te KPRK-se, te   dhënë  pranë  

PTH  Departamenti  i  përgjithshëm  PP.nr.  932/ 2017   te dt.  13.09. 2017.  

 

 I    akuzuari   K.Z.  ne  mbrojtje te vete  ka deklaruar  se :  qe nga  muaji  janar  i  2017,  

është  emëruar ushtrues  i detyrës së Drejtorit t e QKMF-se,   ndërsa nga  dt.  28.02.2017  jam  

emëruar  Drejtor.  Këtu te dëmtuarit  M.Gj.  e kam  gjetur  ne vendin e  punës  së  krye  shef  i 

administratës  - departamenti te  administratës .  me dt.  12.06.2017  është  mbajtur  mbledhja  e   

Këshillit  drejtues   dhe   ne këtë  mbledhje  është  marrë vendim qe te   hapet  konkursi  për   

krye  shef    te  Njësisë  familjare   për  krye shef  te  departamentit te  administratës   dhe  për 

krye  infermier.  Është   obliguar   zyra  ligjore  qe t e beje  përgatitje për  hapjen e  konkursit 

dhe këto vendime  janë  lënur   zyrës   ligjore.  Atë  ditë  mbas  dite   diku rreth orës   14:00/h,   

ka qene ne  zyrën time   për  konsultim  farmacisti  H.D.,  e  në ndërkohe  ka ardhur  edhe  

juristi  M.Gj. dhe  i njëjti ka qëndruar  te dera   gjersa ka  dalur  H., dhe  i  njëjti ka pasur ne 

dore  disa  dokument   dhe nga  unë ka kërkuar  leje  qe te përdori telefonin  fiks,  për  ti  thirr  

kandidatët   te  një  konkursi.  Telefonin  nuk e ka  shfrytëzuar me  dokumente është  afruar  te  

zyra  ime dhe me ka thëne  pse  se  ke  quar  emrin tim ne zyrën e thesarit për  lejimin e  

konkursit. Unë  i kam thënë  se  kjo nuk ka pasur  nevojë por ka pasur nevojë te  qohet   

shkresat  për pagën e  krye  shefit  dhe krye  infermieres  sepse   ata kane pasur  koeficient  

tjetër,  ky ka qene   i frustuar  ka  ardhur  kah pjesa ime  dhe me ka thënë  se  “  a din qe te 

mbys “   dhe  me  ka goditur  ne  koke  ne pjesën e  majte   dhe  për këtë  kam  dokumentacion 

mjekësor   dhe   pas kësaj  i njëjti ka dalur   nga  zyra  dhe  unë menjëherë  e kam thirre  

Drejtorin e  Drejtorisë   për  shëndetësi te  KK-  Gjakovë  B.K.  dhe  i kam treguar  për rastin 

qe jam  sulmuar nga   M.Gj.e ky   me ka thënë qe t e lajmëroi  policinë  te  cilën gjë edhe e kam 

bërë,  pasi qe me është ofruar ndihma  mjekësore,  kam shkuar ne  polici kam  dhënë  deklaratë  

për  rastin.  Te  nesërmen   me dt.  13.06.2017  kam caktuar  mbledhjen e  Këshillit  drejtues  

dhe ne mbledhje te  Këshillit  kam  dhënë  deklarate  se  si ka ndodhur rasti.  Gjate  mbledhjes  

se  Këshillit është vendosur  qe  juristi  M.Gj. te  suspendohet   përkohësisht  nga  puna.   Dhe 

ky  vendim është marrë ne mënyrë  unanime    dhe  nuk ka qene  propozimi im.  Vendimin  për 

suspendim e ka përpiluar  zyra  ligjore dhe është e vërtete qe te  njëjtin vendim unë e  kam 

nënshkruar  mirëpo para s e te  merret  vendimi është  konsultuar  zyra  ligjore  nga se  unë  jam  

mjekë dhe  nuk  i njoh  punët   juridike ,  dhe  procedura  e me  tutjeshme pas  kësaj   është  

zhvilluar  nga  zyra  ligjore.  Ndërsa  sa i  përket  incidentit  policia ka bere   kallëzim penale,   

ndaj  M.Gj. sulm  ndaj meje  dhe  përket  kemi  dhëne deklarate   ne  Prokurori.  Për te gjitha  

veprimet  është  njoftuar  Drejtori  i Drejtorisë  për  shëndetësi.  B.K..   Nga   juristja   jam   

këshilluar  dhe  njoftuar  se ne  baze te  statutit te  QKMF-es,  unë  duhet  te nënshkruaj   çdo 

vendim . Pas  vendimit te   Këshillit  te  pa varur  mbikëqyrës  punëtori  M.Gj.  herën e  parë  

është  kryer  ne vendin e  punës me vendim te  nen Kryetarit  A.V.,  dhe   po te  njëjtën  ditë   

nen Kryetari  i  Komunës   pasi qe ne atë  kohe  kane  qene  zgjedhje dhe ky  e ka ushtruar  

funksionin e  Kryetarit  e ka  suspenduar  M.Gj.  nga  puna  për shkak e  shkeljeve  disiplinorë   

dhe pas  mbajtjes  se  zgjedhjeve  i njëjti është kthyer ne  pune ne vendin e tij te  punës  te cilën 

detyre  edhe tani e  ushtron  dhe tani merr page  edhe me te madhe. Unë  si mjek  nuk kam 

pasur  njohuri  ligjore  pasi qe  unë ne këtë rast kam qene  i dëmtuar  a kam pasur te drejte te 
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nënshkruaj këtë vendim   por  siç  ceka  me lart  jam   konsultuar me Drejtorin e  Drejtorisë për  

shëndetësi  si dhe  juristen e  QKMF-se,  dhe  Këshillin Drejtues  dhe  ata me kane  thëne  qe  

duhet  te nënshkruaj  vendimin.   Pasi qe   punëtori  M.Gj. ka bërë shkelje te rende te  detyrave 

te punës. 

 

 Mbrojtësi  i të  akuzuarit  K.Z.  av. T.B.,  ne fjalën e tij  përfundimtare  ka deklaruar  se 

:    pas  mbajtjes  se  seancave te shqyrtimeve  gjyqësore ne këtë  çështje penale ne mënyrë te  

qartë dhe te  sigurt është  argumentuar  se  këtu  i mbrojturi im nuk ka kryer vepër penale qe  i  

vihet ne barrë sipas aktakuzës  i njëjti  nuk i ka  tejkaluar  kompetencat  e tija me qellim 

përkatësisht me  dashje qe ti shkaktoi dem te dëmtuarit  M.Gj. dhe këto  pretendime t e akuzës  

nuk janë  argumentuar.  Edhe  po te  qëndronte  pretendimi  se  në ketë.  Çështje  është dashur  

te  aplikohet  Ligjin për shërbyes   Civil  e  jo  ligji  i  punës    te  akuzuarit  nuk  mund  ti 

ngarkohet   përgjegjësia penale për ketë  për shkak  se ne jetën juridike  ne rastin e  

aplikueshme risë së  ligjeve   ndodh qe te  aplikohen  gabimisht  ligjet  edhe nga  profesionist. 

Në këtë  çështje   Komuna    dhe  QKMF-ja, ka  tërhequr  padinë  ndaj  Këshillit te  pa varrur  

mbikëqyrës  ne  lidhje me vendimin  për kthimin e  punëtorit  M.Gj. ne  punë,   dhe  sipas  

bindjes  sonë   Gjykata   kompetente për  Këshill  te pavarur  do te  anulonte. Për   ekzistimin  e  

veprës penale  për te  cilën  akuzohet  i mbrojturi im   element   qenësore është dashja dhe  

gjate  shqyrtimit  gjyqësor  nga ana  e  Prokurorisë nuk është argumentuar  se i  akuzuari këtë 

vepër  e ka  bërë me  dashje qe  ti  shkaktoi  dëm  këtu te  dëmtuarit nga  se   ne  realitet  nuk i 

është  shkaktuar  dem  i njëjti është   kompensuar e   po  ashtu edhe  QKMF-ja  nuk është 

dëmtuar. Është  e  vërtete q e i   akuzuari  e ka nënshkruar  vendimin e  Këshillit  drejtues  për 

pezullimin e  përkohshëm nga  puna   dhe se  i mbrojturi im ka qene njeri  prej anëtareve te  

barabartë me te  tjerë.   Andaj   imponohet   pyetja  pse i   akuzuari  pikërisht e ka nënshkruar  

vendimin dhe  sipas  statutit  ky  ka pasur për  detyre te  nënshkruhet nga ana  e tij,  dhe  

vendimi  i nënshkruar nga ana e  tij është  i zbatueshme  por  jo edhe  i plotfuqishme.  Kundër 

këtij vendimi  i dëmtuari  ka paraqitur ankesa   ka  shfrytëzuar te gjitha  mjete  juridike andaj   i 

ka  propozuar  Trupit Gjykuese  qe ne  mungese te provave këtu  i mbrojturi i tij te  lirohet nga  

akuza, nga se  nuk është argumentuar  asnjë pretendim i  akuzës.  

 

   I  akuzuari  K.Z.,  ne  fjalën e tij  përfundimtare ka deklaruar  se ne tërësi e  mbështet  

fjalën e  mbrojtësit te tij.  

 

Pas shqyrtimit dhe administrimit të provave, duke vlerësuar secilën provë veç e veç dhe 

në lidhshmëri me njëra tjetrën,  është  vërtetuar  kjo gjendje  faktike, s e  i   akuzuari  K.Z.  pasi 

qe  është  sulmuar   fizikisht  nga  M.Gj. ne zyrën e tij ne vendin e  punës  ka lajmëruar  

Drejtorin e Drejtorisë se  Shëndetësisë B.K.   dhe me  sygjerim te tij  ka  lajmëruar   policinë   

ku  dhe ka dhënë deklaratë  është  iniciuar procedura ndaj  M.Gj.  për  lëndime  te lehta  trupore  

dhe  këtu i  akuzuari  te  nesërmen  me dt.  13. 06.2017  ka caktuar  mbledhjen e  Këshillit 

Drejtues   ku prezent  kane qene  4  anëtar  te  Këshillit Drejtuese,  procesmbajtësja  si dhe  

juristja  - zyrtarja  ligjore.  Pas  raportimit te rastit  Këshillit  drejtuese  te  QKMF-se   ka marrë 

vendim  unanim te  anëtareve te  Këshillit drejtues  për  suspendimin e  zyrtarit -  pezullimit te  

shefit te  administratës  M.Gj. e te cilin mendim   e ka përpiluar  zyra  ligjore   duke nxjerrë  

aktvendim  Nr. 302/1  te dt.  13.06.2017, për  pezullimin për  shkak te  shkeljeve  te rënda te 

detyrave te  punës. Dhe  kjo  procedurë  do te zgjas  gjere ne vendimin  përfundimtare  lidhur 

me përgjegjësinë e të  punësuarit e me se  largu   6  ( gjashte) muaj,   ku  i punësuari i  takon e 

drejta e  kompozimit te pagës ne lartësi prej  50%.  

 

Kjo gjendje  faktike  është vërtetur nga  procesverbali  nr. 299  te  QKMF-se në  

Gjakovë, te dt. 13.06.2017,   ku  ne  këtë  procesverbal është   konstatuar  se te pranishëm kanë 
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qene  këtu  i  akuzuari  K.Z.,  Kryetari  i Këshillit  Drejtues  dr.  G.Z.,  dr. Y.D.,   L.B.  krye  

infermiere  si dhe  këshilltarja  juridike M.B.,  dhe në  këtë  mbledhje te  Këshillit drejtues 

është  marrë vendim  unanim  për pezullimin e  përkohshëm  te   shefit te  administratës  M.Gj., 

e i  cili vendim është  përpiluar  nga  zyra  ligjore  ndërsa  i njëjti është   nënshkruar  dhe  

vulosur  me   vulën e QKMF-se  nga  drejtori  K.Z.  të  cilët  fakte  nuk i kanë  kontestuar  palët 

ne procedurë.   

 

Nga   deklarata  e  dëshmitarëve te proceduara   dhe  atë  gjate shqyrtimit  gjyqësore dhe 

atë  anëtaret  e këshillit  drejtues  si dhe  zyrtares  ligjore   te gjithë kane deklaruar  se pas  

raportimit  nga ana e te   akuzuarit  për sulmin qe i ka ndodhur një dite me  përpara është 

mbajtur  mbledhja e  këshillit drejtues  dhe  është marrë  vendim unanim  për pezullimin e 

përkohshëm  te M.Gj.,   e   para  kësaj   këtu  i  akuzuari  K.Z.  rastin e ka  lajmëruar  ne 

drejtorin e   shëndetësisë  dhe  Mirëqenies  sociale   dhe Drejtori  i kësaj drejtorie  i ka thëne se  

ai duhet  të  nënshkruaj  vendimin  për pezullim  pasi qe   ai është  drejtor   e këtë e   ka 

dëshmuar  dëshmitari  B.K.,   po  ashtu  anëtaret tjetër të  Këshillit Drejtuese  qe kane qene  

prezent dhe janë marrë ne pyetje  ne shqyrtim  gjyqësor  kane deklaruar  se   çdo here  

vendimet  janë  nënshkruar  nga  Drejtori  i QKMF-se,   edhe  i njëjti kur nuk ka qene prezent  

ka munguar nga puna  me arsye  vendime  kane qene ne emër te tij,   por janë nënshkruar nga  

anëtaret  te tjerë te  Këshillit drejtues dhe atë  “ për  “  Drejtorinë. Andaj  nga  këto  deklarime  

Trupi  Gjykuese ka ardhur ne  përfundim se  ne rastin  konkrete  nuk kemi   dashje   te drejte 

për se  drejtë qe  përfshin  dijeninë dhe  qëllimin   e kryesit  që  ai  me  shpërdorim te  pozitës  

zyrtare  apo tejkalimin e autorizimeve te tija  apo me mos veprim   te  te  realizoi ndonjë  nga  

alternativa q e  kërkohet me  ligj:  Përfitim   (  material  apo  jo material ),   demin  (  ndaj  

personit te trete )  andaj nga provat e  administruara  Prokuroria  nuk ka  ofruar prova  qe këtu i  

akuzuari me dashje direket  dhe me dijeni  i pandehuri ka kryer vepër penale  për te cilën  

akuzohet. Vendimi  për pezullimin e  përkohshëm nga  puna është marrur  nga   Këshilli 

Drejtues ne mënyrë  unanime  dhe ky  vendim  pas   përpilimit nga  zyra  ligjore  është 

nënshkruar nga  i  akuzuari dhe  i njëjti ka qene  i zbatueshme  por  jo dhe  i  plotfuqishëm  dhe 

se  i dëmtuari  ka ushtruar  mjete  juridike kundër këtij vendimi   dhe te gjitha  instancat ne  

procedure  administrative këtë  vendim e  kane  vërtetuar   si  Inspektorati  i  punës   dhe  pas  

vendimit te  Këshillit te  pa varur  mbikëqyrës  këtu i dëmtuari është kthyer ne vendin e vete te  

punës,  është  kompensuar me te ardhura te pjesës së mbetur.  Te   akuzuarit  nuk  mund te  

vihet  barra  e përgjegjësisë penale  qe ne rastin  konkrete është  zbatuar   Ligji  i  punës   e   jo  

Ligji    për shërbyes  civile  nga  se  përket  përgjegjësi e  ka pasur  zyra  juridike e  QKMF-se, 

qe   gabimisht  ka zbatuar  Ligjin e  punës.  Andaj  kjo  përgjegjësi  nuk  mund ti   vihet ne 

barrë këtu te   akuzuarit. Në  rastin  konkrete  akuza  e  Prokurorisë  nuk ka mundur te  ofroi 

prova  relevante  nga  te cilat   dot e  mund te  vërtetohet  përgjegjësia penale e  te   akuzuarit  

për vepër penale   keqpërdorimi  i  pozitës  apo autoritetit  zyrtare nga neni  422  prg 1 t e  

KPRK-se,  përkundrazi nga  provat  e ofruara  dhe  te  administruara gjate  shqyrtimit  gjyqësor  

Gjykata  nuk ka mundur te  vërtetoi se ne veprimet e  te   akuzuarit   formohet elemente  

qenësore te  veprës penale te  larte cekur,  andaj ne  mungese te provave   e  liroi te   akuzuarin 

nga  akuza.  

 

Andaj nga arsyet e theksuara si më lartë konsiderojmë se në veprimet e të akuzuarit  

K.Z.,  nuk ka asnjë veprim të kundërligjshëm dhe se prokuroria nuk ka ofruar asnjë prove 

relevante për vërtetimin e ekzistimit të veprës penale e cila i vihet në barrë të akuzuarit, prandaj 

është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga sa u cek më lartë, shihet kjartë se gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike tjetër, nga 

ajo që është dhënë në aktakuzë, dhe kjo është bërë me arsye të bazuara në favor të akuzuarit. 
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Nga arsyet se i akuzuari është liruar nga aktakuza, shpenzimet e procedurës penale dhe 

paushallit, bien në barrë të mjeteve buxhetore. 

 

Vendimi  mbi udhëzimet  te  dëmtuarit  që  kërkesën  pasurore  juridike  te  realizoi ne  

kontest te rregullt  civil  bazohet ne  dispozitat  te nënti  463  prg 1 /3  te  KPPK-se,  

 

Me sa u cek më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në pajtim me 

dispozitat e nenit 364 par. 1. nënparag.1.3 të KPPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË , – Departamenti  për  Krime të Rënda  

PKR.nr. 65/18 me dt. 13.02.2019. 

 

 

Procesmbajtësja                                                                                      Kryetari i trupit 

gjykues, 

Bute Ramosaj                                                                                                        Shaqir Zika  

 

                                                          

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE :  Kundër këtij aktgjykimi, pala ka të drejtë të parashtrojë ankese në 

afat         prej 15ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit  të Kosovës në Prishtinë 

nëpërmes kësaj gjykate. 

 


