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PKR.nr.508/15 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

në përbërje nga gjyqtarja Valbona Musliu-Selimaj, si kryetare e trupit gjykues dhe gjyqtarëve 

profesionist Faik Hoxha dhe Nora Bllaca-Dula, anëtarë të tupit gjykes, me pjesëmarrjën e 

sekretares juridike Arbnore Shabani, punëtore e kësaj gjykate, në çështjen penale, kundër të 

akuzuarës: N.K., për shkak të veprës penale, Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga 

neni 422 par.1 të KPRK-së, e akuzuar sipas aktakuzës së së Prokurorisë Themelore, në Prishtinë, 

Departamenti për Krimeë të rënda, PP.I.nr.281/2015, të datës 09.09.2015, pas mbajtës së disa 

seancave të shqyrtimit gjyqësor të hapura, verbale të mbajtura me datat 23.02.2016, 29.02.2016 

dhe të vazhduar me datën 12.04.2016, në prezencën e Prokurorës së shtetit Dulina Hamit, të 

akuzuarës N.K., mbojtësit të saj sipas autorizimit, avokatin B. T., dëshmitarëve R. R.i dhe D. Pe., 

pas shqyrtimit në bazë të nenit 366 të KPPK-së, pas dy ditëve me datë 14.04.2016, mori dhe 

publikisht në prezencën e palëve e shpalli këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

E akuzuara: N.K., nga i ati H. dhe nënës Sh., e  vajzërisë  K., e lindur data e lindjes..., në P., tani 

me vendbanim në P., me numër personal numër personal..., ka të kryer Fakultetin Ekonomik, 

punon në K. e P. në pozitën –Drejtore e drejtorisë së K., e pa martuar, e gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptare, shtetase e Republikës se Kosovës. 

 

Në bazë të nenit 364, par. 1 nënpar. 1.3 të KPP të Republikës së Kosovës; 

  
       

     LIROHET NGA AKUZA 

 

Sepse:  E pandehura N.K., në cilësinë e personit zyrtar –Drejtoresh në D. për K., në K. e P., gjatë 

ushtrimit të detyrës zyrtare ka keqpërdorur pozitën e saj dhe autoritetin zyrtar, ka tejkaluar 

kompetencat e saj në atë mënyrë që ia ka mundësuar zyrtarit Rr. R. të kësaj drejtorie ushtrimin e 

kompetencave dhe detyrave zyartre duke e urdhëruar që të vazhdojë detyrën nga data 23.02.2015 

edhe përkundër faktit që ka qenë i pezulluar nga pozita, Zyrtar i lartë për Ndërrime në kuadër të 

Drejtorisë të K. së P. prej Komisionit Disiplinor të K. së P., në kohëzgjatje prej një muaji me 

numër të Vendimit nr.116-14252 të datës 18.02.2015,- 

 

 -  sepse nuk është provuar se e akuzuara e ka kryer veprën penale, Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritet zyrtar, nga neni 422 par.1 të KPRK-së. 

  

-shpenzimet gjyqësore bien në barrë të mjeteve buxhetore, të kësaj gjykate. 
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A r s y e t i m  

 
 

Prokuroria Themelore, në Prishtinë, Departamenti për Krimeë të rënda, me aktakuzën 

PP.I.nr.281/2015, të datës 09.09.2015, e ka akuzuar të  akuzuarën  N.K., për shkak të veprës 

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

 

Lidhur me këtë çështje gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar ku 

menjëherë pas leximit të aktakuzës nga prokurorja e shtetit, të akuzuarës iu dhe mundësia e 

deklarimit të saj lidhur me akuzën e cila i vihet ne barrë dhe e njëjta nuk e pranoi fajësinë për 

veprën penale u deklarua e pafajshme dhe gjykata vazhdoi me administrimin e provave dhe mbajti 

disa seanca të shqyrtimit gjyqësor. 

  

Prokurorja e shtetit në fjalën e saj hyrëse deklaroi se aktakuza e ngitur kundër të akuzuarës N.K. 

është bazuar në prova të ligjshme dhe të mjaftueshme të cilat do të administrohen si prova edhe 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, ndërsa në fjalën e saj përfundimatre deklaroi se mbetet në tërësi pranë 

aktakuzës kundër të akuzuarës N.K. për shkak të veprës penale, Keqpërdorim i pozitës apo 

autoritetit zyrtar, e kjo është vërtetuar në mënyrë të padyshimtë dhe të plotë nga administrimi i 

provave e siq është Vendimi nr.116-14252, i datës 18.82.2015, i lëshuar nga Komisioni Disiplinor 

i K. së P., ku zyrtari Rr. R. i cili edhe pse me vendim i pezulluar nga puna në kohëzgjatje prej një 

(1) muaji e akuzuara e kthen në punë deri sa vendimi është në fuqi në vendin e tij të punës e kjo 

gjendje faktike është vërtetuar edhe nga deklaratat e dëshmitarëve të dhënë gjatë shqyrtimeve 

gjyqësore që e kanë vërtetuar se e akuzuara N. gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ka keqpërdorur 

pozitën e saj duka ia mundësuar zyrtarit Rr. R. kthimin në punë edhe pse i pezulluar me Vendim 

nga Komisioni, i propozon gjykatës që të njëjtën ta shpall fajtore dhe ta dënoi sipas ligjit.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarës N.K., avokti B. T., në fjalën e tij hyrëse deklaroi se prokuroria e shtetit 

me asnjë prove të vetme nuk mundi të vërtetoj se e mbrojtura e tij ka kryer veprën penale ashtu siq 

edhe e ngarkon aktakuza, ngase me asnjë provë që gjinden në dosjen e lëndës nuk është vërtetuar 

përgjegjësia e saj e që duhet të plotësohen tri elemente siç janë : përfitimi  pasuror për veti ose për 

personin e tretë, respektivisht dëmi i shkaktuar personit të tretë e po që se prokuroria pretendon se 

seriozisht i janë shkelur të drejta e personit tjetër ashtu siq thuhet ne dispozitat ligjore prokuroria 

ka qenë e detyruar me prova të vërtetoj se cilat të drejat i janë shkelur dëshmiatrit Rr. R., ndërsa në 

fjalën e tij përfundimatre deklaroi se në tërësi mbetet pranë opinioneve të tij se prokuroria e shtetit 

me asnjë provë nuk ka arritur ta vërtetoj përgjegjesinë penale të të mbrojurës së tij dhe i propozon 

trupit gjykues që konform nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së, të akuzuarën ta lirojë nga akuza 

ngase fajësia e të njëjtës me asnjë prove nuk është vërtetuar, e po qese gjykata në nuansën me të 

vogël apo në atë presje që është shënuar në dispozitën ligjore të nënit 422 par.1, e gjen se 

seriozisht i janë shkelur të drejta personit tjetër, atëherë luti gjykatën  që të ketë parasysh edhe 

dispozitën e nenit 11 të KPRK-së, ku në rastet e tilla apo të ngjashme veprën penale dhe veprimet 

i ka konsideruar si të rëndësisë së vogël e në mungesë të pasojave të dëmshme e po ashtu edhe 

sipas kësaj dispozite ta liroj nga akuza.  

 

E akuzuara N.K., në mbrojtën e saj të dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se nga fundi i vitit 

2013, punon në K. e P. si drejtoreshë e K. dhe është emëruar me aktemërim, në drejtorinë e saj në 

total ka 37 punëtorë dhe secili punëtor i ka të përcaktuar detyrat  
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dhe përgjegjësit e tyre si dhe për detyrat dhe përgjegjësitë i përgjigjen udhëheqësit të sektoreve 

përkatës që secili sektor i ka udhëheqësit e tyre dhe punëtorët i përgjigjen drejtpërdrejt 

udhëheqësit. Në sektorin e K. si shef në atë kohë ishte R. Th., ndërsa udhëheqëse e këtij sektor 

ishte D. P. e cila ka kryer punët si udhëheqëse në regjistrimin e të drejtës së pronës së palujatshme, 

tërë histroiatin e ka pregaditur zyrtari e ka kontrolluar udheheqësja dhe në fund vuloset dhe 

nënshkruhet nga drejtoresha tek e cila sillet e tërë dosja së bashku me vendimin e përgaditur, ka 

pasur raste kur ishin iniciuar edhe procedura disiplinore të punëtoreve që kane punuar aty për 

shkak të shkeljeve të detyrave te punës dhe për zyrtarët A. H., F.G. dhe Rr. R. e që sipas 

procedurës disiplinore sipas rregullores dhe ligjit të punës,  proceduara iniciohet nga udhëheqësi i 

drejtpërdrejtë e që në rastin konkret procedura disiplinore është inicur nga udhëheqja e 

drejtpërdrejtë D. P. dhe gjykatës ia ofroi një koje të asaj shkrese dhe ajo procedurë është vendosur 

nga komisioni disiplinor i cili është në Kuadër të K. së P. e i cili nuk është nën udhëheqësjën e saj 

dhe ndaj tre zyrtarëve është marr vendimi dy me ndërprerje të marrëdhënies së punës e një 

pezullim nga puna për një muaj me të drejtë të kompensimit të 1/3 e pagës dhe të gjithë ishin 

informuar e po ashtu edhe udhëheqësja e tij e drejtpërdrejtë D. P. e cila ka qenë duke punuar me 

zyrtarët në të njejtën zyrë, në ditën kur edhe ata i kishin pranuar vendimet nga Komisioni në fund 

të orarit të punës, e të nesërmen D. ishte paraqitur në zyrën e saj pasi që kishte pasur telefonat nga 

Rr. dhe ti tregoj se Rr. ka shprehur vullnet që të vij në punë dhe tu ndihmoj, Rr. kishte tentuar që ti 

telefonpon  për shkak të asamblese nuk kishte munduar që ti lajmërohet e për këtë e kishte pyetur 

D. sa a ishte kjo shkelje ligjore nga se i njëjti është i pezulluar nga puna por sipas D nëse Rr. nuk 

nënshkruan asgjë, vetëm do tu ndihmojë në baza vullnetare për shkak të vëllimit të madhë të 

punëve, duke mos e menduar edhe shume mirë i kishte thënën që mund të vij në punë por 

kuptohet nëse nuk shkelet ligji dhe pas bisedës me D. i kishte shkruar sms me viber dhe i kishte 

thënë se nga dita e nesërme mund të vijë në punë dhe tu ndihmoj dhe të gjitha dokumentët të cilat i 

kishte pregaditur dhe punuar janë kontrolluar dhe nënshkruar nga D., dhe gjatë asaj kohe i kishte 

pasur të gjitha të drejtat si edhe punëtorët e tjerë, ky ishte rasti i parë që personi i pezuluar nga 

puna nga Komisioni Disliplinor ngase rastet tjetra kishin rezultuar me ndërprerje të marrëdhënies 

së punës. Më tej shtoi se asnjëher nuk do ta kishte urdhëruar e as detyruar Rr. R. që të kthehet në 

punë dhe të punoj por ishte vullnet dhe isistimi i tij që të kthehet dhe të punoj në të mirën e 

institucionit. 

Në pyetjen e prokurores së shtetit e akuzuara deklaroi se pas disktutimit me udhëheqësen e 

drejtpërdrejte D. P., pala ka filluar të punoj pasi që sipas D. nuk është shkelje ligjore e që në 

aspektin e detyrave të punës zyrtari i është përgjegjur udhëheqësës së tij , ndërsa detyra e saj si 

drejtoreshë për vartësit e saj është mbikëqyrja dhe udhëheqja me drejtorinë e K., ndërsa në pyetjet 

e trupit gjykues e akuzuara deklaroi se kërkesën për masën disiplinore e ka bërë udhëheqësja e tij e 

drejtpërdrejtë D. P. dhe ai Komision është në nivel të K. dhe vendimet e tij duhet të zbatohen nga 

K. e që në rastin konkert ai vendim nuk është zbatuar por para e të vendos për kthimin e Rr. kishte 

biseduar me D. e cila me profesion ishte juriste e që ajo i kishte thënë se nëse punon në baza 

vullnetare e nuk nënshkuar nuk paraqet shkelje dhe asaj edhe i kishte besuar por po ta dinte se se 

kjo paraqet shkelje ligjore mesiguri se nuk do ta kishte lejuar që të kthehet dhe do ta kishte 

respektuar vendimin e komisionit disiplinor por kthimi i tij për të punuar në vendin e tij të punës 

nuk i kishte bërë dëm K., ai u kishte ndihmuar dhe ia kishte lehtësuar punën D. dhe e tërë biseda 

rreth zyrtarit Rr. ishte bërë vetëm verbale, ndërsa në fjalën përfundmtare deklaroi se e përkrahë në 

tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtësit të saj. 

 

Dëshmitari Rr. R. gjatë dhënies se dëshmisë së tij gjatë shqyrtimit gjyqqësor deklaroi se nga data 

01.12.2012, ka punuar në K. e P., në pozitën e zyrtarit të lartë për regjistrimin e të drejtës së 

pronës së paluajtshme ne drejtorinë e K. dhe gjatë muajit shkurt me datë 23.02.2015, me vendim 

të Komisionit Disilinor është pezulluar nga puna për kohëzgjatje prej një muaji me ndalim të 

pagës prej 1/3 dhe i ishte dhënë një kopje e atij vendimi, në atë kohë drejtoreshë e kadastrit ishte 

N.K., ndërsa eprore e drejtperdrejte e tij ishte D. P. e cila ishte ndërmjetëse ne mes të tij dhe 

drejtoreshës dhe tërë dokumentet që i përgadiste përmes eprorës së tij kalonin te drejtoresha. Ditën 

që kishte pranuar vendimin mbi pezullimin u kishte treguar familjes për vendimin, të cilët e kishin 
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pyetur nëse kishte biseduar edhe me drejtoreshën dhe i kishte shkruar sms drejtoreshës duke i 

treguar për vendimin për pezullimin dhe me pas e kishte telefonuar edhe D., udhëheqësen e tij të 

drejtpërdrejte por përmbajtja e bisedës së zhvilluar me të nuk i kujtohej dhe nuk i kujtohej nëse 

edhe e kishte pyetur se a mundet me kthy ne punë e të nesërmen me datën 24.02.2015 nuk kishte 

shkuar fare në punë por kishte pranuar  një sms nga drejtoresha N.K. e cila i kishte shperhur 

keqardhje per rastin e suspendimit dhe për familjen e tij dhe i kishte thënë se “ mundesh prej neser 

me ardh “nuk e kishte urdhëruar që të kthehet në punë po mundet tia filloj punës por pa të drejtë 

nënshkrimi dhe të nesërmen me datë 25.02.2015 është paraqitur në punen dhe kishte biseduar me 

drejtoreshën në zyrën e saj e cila i kishte thënën se kishte biseduar edhe me D. per punen e tij dhe 

kishte vazhduar punën e njejtë të cilen edhe më parë e kishte punuar por pa të drejtë nënshkrimi, 

por nuk i kujtohej nese kur ishte paraqitur ne pune kishte biseduar diqka me D. por tërë 

dokumentacionin që e kishte pregaditur e kishte nënshkruar D. e cila asnjëhere nuk e kishte 

kundërshtuar për të nënshkruar e që para pezullimit nga puna tërë historianet që i kishte punuar i 

kishte nënshkruar fillimisht ai e më as pas përpunuese e tyre ishte D. e pasi ishte kompletuar 

kishte vazhduar te drejtoresha për nënshkrim dhe vulë. Të gjitha hyrje daljet i kishte bërë duke u 

identiufikuar edhe me kartelen e tij të cilën nuk ia kishim marr,  i kishte gëzuar të gjitha të drejat e 

tij si edhe me heret si edhe të gjithë punonjësit e tjerë, ashtu siq edhe i ka pasur të përcaktuara me 

kontartën e tij të punës, dhe në fund në pyetjen e trupit gjykues i njëjti deklaroi se drejtoresha N. 

nuk ka përfituar asnjë përfitim material qoftë për vete apo për tjetrin dhe se me punë e tij nuk e 

besoi se i kishte bërë dëm K. brenda atij muaji. 

 

Dëshmitarja  D. P., gjatë dhënies së dëshmisë së saj gjatë shqyrtimit gjyqësor deklaroi se punon në 

K. e P., në D. e K. si udhëheqëse e zyrës për regjistrimin e pronës së palujatshme , ndërsa 

drejtoreshë e asaj drejtorie ishte N.K., personin Rr. R. kishte punuar si zyrtar ligjor për ndërrimin 

kadastral dhe gjatë muajit shurt të vitit 2015, Rr. e dinte se kishte qenë i pezulluar për një kohë 

nga puna dhe këtë e kishte kuptuar nga kolegët e saj e nuk i kujtohej nëse e kishte kuptuar për 

largimin  e tij  nga vet Rr. dhe kush ia kishte mundësuar kthimin në punë por gjatë asaj kohe nuk 

kishte nënshkruar ai asgjë dhe çdo dokument apo historiat që e kishte përgaditur Rr. e kishte 

nënshkuar vetë pasi që ishte udhëheqësja e tij e drejtpërdrejtë ndërsa deri sa nuk ka qenë i 

pezulllauar nga puna çdo dokument e kishte nënshkruar një herë Rr. e pastaj përpunuese ishta ajo 

dhe e kishte nënshkruar por me Rr. nuk kishte biseduar asgje lidhur me nënshkrimin por kishte 

biseduar me drejtoreshën e po ashtu mesiguri se edhe Rr.kishte biseduar paraprakisht fillimisht me 

drejtoreshën për të njëjtën qështje dhe ishin dakorduar me drejtoreshën për shak se kishte mungesë 

të punëtorëve rreth nënshkrimeve që të nënshkruante në vend të Rr.. Më tej shtoi se për zyrtarët 

Rr. R. dhe A. H. Komisioni Disilinor kishte marr vendim me të cilin A. për ndërprerje të 

marrdhënies së punës ndërsa per Rr. pezullim nga puna dhe vet Komisioni ua kishte dhënë 

vendimet të cilat nuk i kishte parë asnjëherë por ishte njoftuar nga drejtoresha e që nuk i kujtohej 

nëse me të kishte diskutuar lidhur me kërkesën e Rr. që të kthehet në punë e kur Rr. ishte kthyer 

në pune e kishte pyetur pse kishte ardhur i njëjti ishte përgjigjur se ishte dakorduar me 

drejtoreshën që të vij në punë dhe tu ndihmojë për shkak të mungesës së stafit e nuk i kujtohej 

nëse e kishin diskutuar punën e Rr. me drejtoreshën sa a mundej Rr. të kthehet në punë edhe pse i 

suspenduar nga puna ngase ishte udheheqëse në atë drejtori ku kishte punuar Rr. dhe me profesion 

ishte juriste, por në atë kohe kishte mugesë të satfit dhe për sa kishte punuar Rr. për atë periudhë 

nuk kishte pasur kurfarë dëmi por vetëm dobi, ndërsa sa i përket përgjegjesis deklaroi se 

përgjegjsia është e personit zyrtar i cili e përpunon lëndën po ashtu edhe asaj që e kontrollon dhe e 

nënshkruaaan, ndërsa përgjegjësia e drejtoreshës është përgjegjësia për vulën dhe institucionin, me 

drejtoreshën mbante takime kur ishin për të 

diskutuar për qështje dhe se N. sa herë që kishte pasur për të diskutuar gjithmonë e kishte 

konsultuar,  por sa i përket zyrtarit Rr. nuk i kujtohej nëse e kishte telefonuar kur e kishte pranuar 

vendimin e komisionit per pezullim edhe pse gjatë ballafaqimit me dëshmiatarin Rr. i njëjti ka 

deklaruar përsëri në prezencën e saj se e kishte telefonuar por nuk i kujtohej përmbajtja e bisedës, 

e në pyetjet e trupit gjykues e njëjta deklaroi se vendimet e komisionit disiplinor janë obligative 

dhe nuk i kishte thënë Rr. që ta përpunoi ai lëndën e kjo ta nënshkruan ngase ai ishte i pezulluar 
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dhe nuk kishte të drejtë të nënshkruan e as të punojë dhe se deri sa ishte ai vendim në fuqi nuk 

mundet askush ta ndyshoj por mesiguri se këtë rrethanë e kishin biseduar me drejtoreshën ngase 

krye në veti nuk do të merrte barrën për të nëshkruar historiatet e punuara nga Rr.. Përgjegjësia e 

saj nuk ishte kthimi i Rr. në punë dhe kur Rr. ishte paraqitur në punë mesiguri se kishin biseduar 

me drejtoreshën e cila nuk kishte dhënë urdhër që Rr. të kthehet në punë pasi që me shkrim nuk 

kishte pranuar asgjë, N. me profesion ishte ekonomiste e N. nuk i kishte treguar se Rr. nuk ka të 

drejtë të punoj pasi që ai ka vendim mbi suspendim ngase N. nuk ia kishte kërkur një mendim të 

tillë por me vetë faktin se punën të cilën e kishte përgaditur Rr. e kishte nënshkruar ishte pajtuar 

që ai të punojë dhe i njëjti ju ishte ndihmuar shumë pasi që edhe dy zyrtarët e tjerë ishin larguar 

me vendim nga ai sektor dhe kishte mungesë të stafit dhe se kthimi i tij në punë ishte i 

mirëseardhur e me kthimin e tij N.nuk kishte përfituar asgjë përveq K. si institucion me punën e tij 

u ka ndihmuar shumë në përgaditjen e raporteve të cilat të tëra i kishte nënshktruar dhe i kishte 

kontrolluar edhe më shume kujdes.  

 

Gjykata me vlerësimin e provave një nga një dhe të të gjithave së bashku konform nenit 361 par.2 

të KPPK-së, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Nuk është aspak kontestuese fakti se e akuzuara N.K. gjatë vitit 2015 ka ushtruar detyrën e 

drejtoreshës në drejtorinë e kadastrit pranë K. së P., se Rr.R. ka punuar si zyrtar i lartë në atë 

drejtori dhe se D. P. ka qenë udhëheqëse e drejtorisë së k., po ashtu nuk është kontestues edhe 

Vendimi i Komisionit Disiplinor me numër 116-14252, i datës 18.02.2015, me të cilin vendim 

zyrtarit Rr. R.i është shqiptuar masë disiplinore pezullim nga puna për një kohëzgjatje prej një 

muaji me ndalim page prej 1/3 e pagës.  

Këtë fakt të pakontestueshëm e deklaruan edhe vet e akuzuara gjatë dhënies së mbrojtjes së saj 

gjatë shqyrtimit gjyqësor e po ashtu edhe dëshmiatët Rr. R.i dhe D. P.. Sipas atij Vendimi, Rr. R. 

me datë 23.02.2015 është njoftuar lidhur me vendim për pezullim, për një muaj. 

Po ashtu nuk është fare kontestue as fakti se Rr. R. është kthyer në punë me datë 25.02.2015, në 

pozitën e tij të punës si zyrtar dhe i njëjti ka vazhduar në punën e tij siçdo ditë tjetër por pa të 

drejtë nënshkrimi, e këtë e kanë vërtetuar edhe dëshmitarët dhe vet e akuzuara. 

Nga deponia e dëshmisë së dëshmitarit, Rr.R., gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike se i njëjti 

me të marr vendimin për suspendimin i kishte njoftuar eprorët e tij fillimisht drejtoreshën duke i 

shkruar sms (mesazh telefonik), e cila në fillim nuk i ishte përgjegjur e më pas me telefon kishte 

biseduar edhe me udhëheqëse e tij D.. Se i njëjti kishte kontaktuar me D. kjo nuk është aspak 

kontestuese ngase dëshmitari e parnonte se e kishte telefonuar por se nuk i kujtohej përmbajtja e 

bisedës së zhvillaur me të, i njëjti me rastin e ballafaqimit edhe gjatë seancës me dëshmitarën D. e 

cila deklaroi se nuk i kujtohej nëse atë ditë e kishte thirrë në telefon Rr. ai përsëri në prani të saj e 

pohoi se e kishte telefonuar por se nuk i kujtohej se çfarë kishin biseduar. 

Nuk është kontestues as rrethana se vet drejtoresha i kishte shkruar sms (mesazh telefonik),zyrtarit 

Rr. duke i shprehur keqardhje për vendim për të për pezullim dhe i kishte thënë se mund të kthehej 

në punë dhe të punoj nëse don, por pa të drejtë nënshkrimi e këtë nuk e kontestoi askush se Rr. 

ishte kthyer ne pune pasi që drejtoresha ia kishte mundësuar një gjë të tillë. 

Nuk është kontestues as fakti se tërë historianet të cilat i kishte punuar Rr. i kishte kontrolluar D. e 

cila edhe i kishte nënshkruar. Ndalësa sipas vendimit të komisionit për 1/3 e pagës ia ishte ndaluar 

por në muajt në vijim e jo në muajin në të cilin kishte punuar. 

Nga deponia e dëshmiatres D. P., gjykata ka vërtetuar se D.a e cila me profesion juriste ishte 

udheheqëse e drejtpërdrejtë e zyrtarit Rr. R. se dhe ishte ndërmjet zyrtarit Rr. dhe drejtoreshës  N. 

se kishin punuar në të njëjtën zyre me Rr. dhe çdo ditë ishin takuar, se çdo dokument të përgaditur 

nga Rr. e kishte nënshkruar vet, me drejtoreshën N. kishte mbajtuar takime apo kolegjiume të 

shpeshta e sidomos kur kishin pasur për të diskutuar e meqenëse drejtoresha e cila me profesion 

ekonomiste çdo here ishte konsultuar me të për çdo gjë ndërsa për rastin konkret dëshmia e saj 

ishte kontradiktore e cila në disa raste gjatë dhënies së dëshmisë së saj në fillim deklaroi se nuk i 

kujtohej nese më drejtoreshën kishin biseduar lidhur me rastin e Rr. , ndresa më tej shtoi se me 

drejtoreshën ishin dakorduar që Rr. të punonte por pa të drejtë nënshkrimi, poashtu nuk i kujtohej 
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se drejtoresha e kishte pyetur se a mundet të kthehet në punë Rr. ndërsa ne fund të dëshmise se 

saj deklaroi se kishte biseduar me drejtoreshen rreth zyrtarit Rr. dhe ishin dakorduar që ai të kthet 

ne punë dhe tu ndihmonte dhe se ishte vet vullneti i tij që të kthehet dhe tu ndihmojë. Në shumë 

pjesë të dëshmisë së saj, dëshmia e saj korrespondon edhe me dëshminë e dëshmitarit Rr. por që te 

dy dëshmitarët kur kishin të bëjnë me komunikimet në mes tyre nëse i kishin pasur dekklarojnë se 

nuk ju kujtohen përmbajtja e bisedave të tyrë siç ishte nese në momentin kur Rr. ishte njoftuar me 

vendim për pezullin e dëshmitarja nuk e kishte kuptuar nga Rr. ndërsa me të njëjtin punte në një 

zyre, fatkin tjetër se nuk i kujtohej se e kishte telefonuar Rr. atë dite ne telefon se kur ishte kthyer 

Rr. në punë a e kishte pytue se pse ishte kthyer dhe me lejen e kujt ishte kthyer, ndërsa çdo 

dokument të pregaditur nga Rr. e njëjta e kishte nënshkruar pa asnjë kundështim të saj dhe se 

anjeher nuk i kishte thënë as RR. e as Drejtoreshën N. se si është puna që Rr. të punoj derisa ishte 

i pezulluar nga puna dhe nuk guzon të punoj por ishte pajtuar që ai të kthehej dhe të punoj dhe tërë 

histroriatet i kishte nënshkruar dhe se ardhja e tij në punë u kishte ndihmuar shumë në punën e saj 

duke ia lehtësuar përpuninimin e lëndëve, ngase në atë kohë kur edhe dy punëtorët e tjerë me 

vendim ishin larguar nga puna, poashtu e njëjta deklaroi se drejtoresha N. nuk kishte përfituar 

asgje dhe nuk i është shkaktuar dëm askujt por përkundrazi ka pasur dobi me punën e tij. 

  

Nga mbrojtja e të akuzuarës N.K. gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike, se derisa e njëjta e 

ushtron detyrën e drejtoreshës se K. në K. e P., zyrtari Rr. me vendim të komisionit Disiplinor 

është pezuluar nga puna në kohëzgjatje prej nje muaji me ndalim te pages prej nje muaji dhe se atë 

dite Rr. e kishte telefonuar duke i shkruar sms (mesazh telefonik),por që me vone i është 

përgjegjur, pas bisedës që kishte pasur me D. P. e cila ishte udheheqësja e drejtperdrejte e Rr. 

ngase çdo sektor i kishte udheheqësat e tij dhe se D. e kishte njoftuar se Rr. kishte tentuar qe të 

bisedonte me të por se nuk i ishte pergjegjur. Fillimisht procedura disiplinore ishte iniciuar nga 

udheheqësja D. e që gjykates i ofruan deshmi gjate shqyrtimit gjyqësor se kërkesa ishte iniciuar 

nga udheheqesja. Nga dëshmia e saj gjykata ka vërtetuar faktin se e akuzuara pasi kishte biseduar 

me udheheqësen e Rr., D. dhe e kishin diskutuar çështjen e tij ishin dakorduar pas shprehjes se 

vullnetit për tu kthyer ne pune të R. e pas marrjen edhe të mendimit nga D. e cila me profesion 

juriste se mundet Rr. edhe pse me vendim për pezullim te kthehet në pune nëse nuk nënshkruan 

asgjë nuk paraqet shkelje ligjore dhe duke i besuar D. e njëjta i kishte shkruar  sms (mesazh 

telefonik), Rr. qe nëse don mund të kthehet në punë. Se e njëjta të ketë biseduar me D. gjykata e 

vërtetoi se edhe nga vet D. e cila gjate dhënies së dëshmisë së saj deklaroi se drejtoresha N. çdo 

here e kishte konsultuar e po ashtu edhe për rastin e Rr. kishin biseduar dhe ishin dakorduar qe Rr. 

te kthehet. Po ashtu se e njëjta ia kishte komunikuar keto thenie Rr. qe mund te kthehet ne pune 

gjykat i ka vërtetuar nga përmbajtja e bidesës së zhvillaur me sms të cilat i kanë prezantuar 

gjykates e që në asnjë rrethanë nuk jane kontestuar nga askush. 

Po ashtu se çështja e Rr. ishte diskutuar kjo u vertetua nga fakti se N. e cila me profesion 

ekonomiste, nuk kishte njohuri juridike dhe për çdo çështje kishte marr mendimin nga D. ngese e 

njëjta ishte juriste dhe këtë e kanë sqaruan gjatë dhënies së dëshmisë së saj D. dhe e akuzuara N. 

gjatë mbrojtës së saj. 

Nga përmbajtja e sms-ve, (mesazheve telefonike) është vërtetuar se e akuzuara N. dhe nuk e kishte 

urdhëruar zyrtarin Rr. që të kthehet në punë dhe te punoj ashtu siq është përshkruar ne dispozitivin 

e aktakuzës sipas të cilit del se “N.K. në cilësine e drejtoreshes e ka urdhëruar zyrtarin Rr. që të 

vazhdojë detyrën nga data 23.02.2015 edhe përkundër faktit që ka qenë i pezulluar nga puna”. Nga 

të gjitha dëshmitë e dëshmitarëve e po ashtu edhe nga mbrojtja e të akuzuarës e të cilat në këtë 

pikëpamje korrespodojnë me njejra tjetrën gjykata nuk mundi të vërtetoj se drejtoresha N. e kishte 

urdhëruar Rr. që të vazhdoje te punoj edhe perkunder vendimit mbi pezullim nga puna e kjo 

qështje u vërtetuar nga përmbajtja e sms-ve , nga dëshmia e dëshmitarit Rr. i cili deklaroi se 

drejtoresha i kishte thene nese don kthehu ne pune por nuk e kishte detyruar po ashtu të njëjtat 

thënie i deklaroi edhe vet e akuzuara N. dhe deshmitarja D. e cila tha se nuk kishte marr urdhër 

nga N. ngase urdhër e quante diçka që shkruhet e që në rastin konkret nuk kishte marrë asnjë lloj 

vendimi me shkrim apo urdhër. 
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Sipas vendimit te komisionit disiplinor me nr.116-14252 i datës 18.02.2015, nga dispozitivi i 

këtij vendimi është thënë se Rr. është përgjegjës për shkak të shkeljes së detyrave të punës gjatë 

kryerjes së detyrës zyrtare dhe i shqiptohet masa disilipore –pezullim nga puna dhe ndalim 1/3 e 

pages per periudhen nje mujore sipas këtij vendimi zyrtarit Rr. nuk i është marrë kartela e punës 

dhe nuk i është thene në vendim se i njëjti nuk mund te hyje në Komunë por zyrtari për qdo ditë 

është paraqitur në punë dhe është lajmëruar me kartelen e tij të punës dhe nuk i është ndaluar nga 

askush hyrja në Komunë. 

 

Duke pasur parasysh elementet qenësore të veprës penale Keqpërdorimi i pozitës apo autoritet 

zyrtar që primare për të ekzistuar kjo vepër duhet te jetë elementi volutiv apo dashja si element 

subjektiv i kësaj vepre penale gjykata ka vërtetuar se në rastin konkret mungon dashja direkte e të 

akuzuarës N.K. e që kjo formë e veprës penale manifestohet jo vetëm në pasojat materiale që 

rezultojnë nga kryerja e veprës penale por sidomos në rrënimin dhe çrregullimin e rrjedhave 

themelore të jetës shoqërore duke atakuar vlerat morale dhe shoqërinë. 

 

Elementet qenësore të kësaj vepre penale, siç është cenimi i detyrës zyrtare i personit zyrtar 

përmes shftytëzimit të kundërligjshëm të pozitës apo autorizimit me qëllim të përfitimit të çfarëdo 

dobie për vete apo për personin tjetër apo ti shkaktoj dëm personit tjetër ose që seriozisht ti shkel 

të drejtat e personit tjeter gjykata nuk i ka vërtetuar asnjë nga këto elemente në veprimet e të 

akuzuarës, ngase prokuroria e shtetit nuk ka arritur që të argumnetojë para gjykatës që e akuzuara 

N. K. duke e keqpërdorur detyrën e saj zyrtare ka përfitur qfarëdo dobie pasurore në mënyrë të 

kundërligjshme për vete apo për personin tjetër apo ti ketë shkaktuar dëm personit tjetër apo ti 

jenë shkelur të drejtat persnit tjetër , ngase në rastin konkret dobi materiale të përfituar nuk është 

argumentuar dhe nga dëshmitarët si nga vet vet zyrtari Rr., e akuzuara N.K. nuk ka përfituar asgje, 

kurfarë dobie materiale por Rr. i ka gëzuar të gjitha të drejat e tij si çdo punonjës tjetër në K.e mbi 

të gjitha me kthimin e tij në vendin e punës ka pasur vetëm dobi në kryerjen e punëve dhe në 

ofrimin e shërbimeve për qytetarët e komunës së P.. Po ashtu kjo vepër penale kryhet vetëm me 

dashje të drejtpërdrejtë e cila përfshinë dijeninë e kryesit se po e shfytëzon pozitën e saj zyrtare në 

rastin konkret e akuzuara nuk ka qenë udhëheqësja e drejtpërdrejtë e zyrtarit Rr.  dhe se i njëjti 

është kthyer në punë pasi që udheheqësja e tij ka sqaruar se kthimi i tj në baza vullnetare dhe me 

mos nënshkrimin e tij në dokumente nuk paraqet shkelje ligjore dhe meqenëse e akuzuara N. me 

profesion ekonomiste dashja si element kryesor nuk konsumohet në veprimet e saja. Po ashtu si 

keqpërdorim të kësaj natyre përcaktohet veprimi i caktuar dhe qëllimi i caktuar dhe se nuk mund 

të jetë edhe çdo keqpërdorim patjetër edhe vepër penale e në rastin konkret mund të kete karakter 

të përgjegjësisë disiplinore ose të ndonjë përgjegjësie tjetër por jo vepër penale.  

 

Andaj, nisur nga të gjitha këto që u thanë trupi gjykues pasi analizoi dhe vlerësoi provat e 

administruara nuk gjeti se në veprimet e te akuzuarës N.K. formësohen elementet e vepres penale 

Keqpërdorimi i pozitës apo autoritet zyrtar, nga neni 422 par.1 të KPRK-së, për te cilën akuzohej, 

andaj ne mungese te provave dhe mos ekzistimit te elementeve të veprës penale, konform neni 364 

par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së, te akuzuarën e liroi nga akuza.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, është marrë në bazë të nenit 

454, par. 1, të KPPK. 

 

Palë të dëmtuar në këtë qështje penale nuk ka pasur të propozuar nga prokuroria e shtetit. 

  

Nga sa u tha më lart, në kuptim të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA                                          

PKR.nr.508/15, datë 14.04.2016 

 

 

 

 

Sekretarja juridike                        Kryetarja e trupit gjykues - Gjyqtarja  

 Arbnore Shabani                    Valbona Musliu-Selimaj  

 

 

                                                         

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankeë në afat prej pesëmbëdhjetë ditësh nga data e 

marrjes së vendimit per Gjykatën e Apelit përmes kësaj gjykate. 


