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                                                                                                                          PAKR.nr.100/21 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti i Krimeve të Rënda – kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët: Tonka Berishaj kryetare e kolegjit, Bashkim Hyseni dhe Burim Ademi - anëtarë, 

me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Syzana Goxhuli, në çështjen penale kundër të 

akuzuarit Z.E nga fsh.... Komuna e Klinës, për shkak të veprës penale, konflikti i interesit nga 

neni 424 par.1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e mbrojtësit e të akuzuarit Z.E, 

avokat K.K, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti i 

Krimeve të Rënda, PKR.nr.67/2019, datë 25 janar 2021, në seancën e kolegjit të mbajtur konform 

dispozitës së nenit 390 të Kodit të Procedurës Penale (KPPK -së), më 26 prill 2021, mori këtë: 

A  K  T  V  E N D I M 

APROVOHET ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Z.E dhe sipas detyrës zyrtare  aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë-Departamenti i Krimeve të Rënda në Pejë, PKR.nr.67/2019, datë 

25 janar 2021, ANULOHET dhe çështja i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim e rivendosje. 

 

A r s y e t i m i 

1. Historiku i çështjes 

Gjykata Themelore në Pejë-Departamenti i Krimeve të Rënda, me aktgjykimin 

PKR.nr.67/2019, datë 25 janar 2021,  të akuzuarin Z.E e ka shpallur fajtor për veprën penale 

konflikti i interesit nga neni 424 par.1 të KPRK-së, dhe për këtë vepër penale e ka gjykuar, me 

dënim  me gjobë në shumë prej katër mijë (4.000) €, të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj 

në afat prej gjashtë (6) muaj, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk 

dëshiron ose nuk mund të paguaj dënimin me gjobë atëherë dënimi me gjobë do ti zëvendësohet 

me dënimin me burgim, duke llogaritur për çdo ditë të kaluar në burg nga 20 €. 
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Të akuzuarit i është shqiptuar dënim plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksioneve në 

administratën publike ose shërbimin publik, në kohëzgjatje prej 2 (dy) vjetësh. 

I akuzuari është obliguar që në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 € (njëqind euro), si 

dhe shumën prej  50 € ( pesëdhjete euro) në emër të kompensimit të viktimave të krimit, të 

gjitha këto në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar:  

Mbrojtësi i të akuzuarit Z.E, për shkak të shkeljeve esenciale të dipozitave të procedurës penale, 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal me propozim 

që Gjykata e Apelit e Kosovës aktgjykimin e ankimuar  ta ndryshoj dhe të akuzuarin në mungesë 

të provave ta liroj nga akuza apo lëndën ta prish dhe ta kthej në  rivendosje në shkallën e parë.   

Prokurori i Apelit me parashtresën PPA/I.nr.112/2021, datë 10.03.2021 ka propozuar që të 

refuzohet si e pabazuar ankesa e ushtruar nga mbrojtësi i të akuzuarit Z.E, avokatit K.K,  ndërsa 

aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e lëndës,  

vlerësoj aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394 të KPPK-së, dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve në ankesë gjeti se:  

Ankesa është e bazuar. 

Pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe 

gjetjet e kësaj gjykate.  

Pretendimet në ankesën e mbrojtësit 

 

2. Pretendimet për shkelje esenciale te procedurës penale 

Mbrojtja për këtë bazë ankimore pretendon se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës penale nga neni 348 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, ngase dispozitivi 

i aktgjykimit dhe arsyetimit janë kundërthënës në mes veti për faktin se me asnjë provë të vetme 

nuk ka mundur të provohet se i akuzuari e ka ditur se vajza e tij ka aplikuar. Andaj nga kjo mundë 

të konstatohet se gjykata ka vepruar mënyrë të njëanshme dhe pa përfillur dëshmitë e 

dëshmitarëve të dhëna në shqyrtimin gjyqësor dhe provat materiale, ndërsa në dispozitiv është 

theksuar se i akuzuari ka formuar komisionin për zhvillimin e procedurave për themelimin e 

marrëdhënies se punës, duke e anashkaluar faktin se komisioni formohet nga zyra e personelit.    
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3. Pretendimet për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike  

Sipas mbrojtjes gjykata me asnjë provë nuk ka mundur të provoj se i akuzuari e ka ditur se vajza 

e tij ka aplikuar, dhe me ketë veprim ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, po ashtu do 

të vërtetohet se nuk janë përmbushur elementet e figurës se veprës penale. I akuzuari e ka kuptuar 

se vajza e tij është pjesë e këtij konkursi vetëm pasi që ka ardhur për intervistë, pra e ka kuptuar 

pasi që ka nënshkruar vendimin e dt.20.02.2018 për formimin e komisionit, me të kuptuar këtë  

i njëjti e ka njoftuar bordin e drejtorëve dhe nënkryetarin e komunës dhe është vetë përjashtuar 

nga çdo vendimmarrje, me ketë ka shmangur konfliktin e interesit.  

Në ankesë theksohet se dëshmitari B.H në prokurori dhe në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar, se 

kryetari personalisht i ka thënë se në  këtë rast nuk dua të përzihet dhe dhashtë zoti me aplikuar 

sa më shumë aplikonte, sepse ka mungesë të madhe të pozitës së mjekëve në Komunën e Klinës 

dhe kush është më i miri le të përzgjidhet. Ndërsa ka shtuar se asnjëherë nuk i ka bërë presion 

apo nuk ka ndikuar të komisioni në përzgjedhjen e vajzës së tij si mjeke e praktikës së 

përgjithshme. Dëshmitari XH.R, i cili ka qenë kryetari komisionit për zhvillimin e procedurave 

për themelimin e marrëdhënies së punës, në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se lidhur me 

rekrutimin e kandidatëve kanë vendosur sipas meritokracisë, ndërsa nuk ka qenë ne dijeni se 

kush ka aplikuar, vetëm pasi që i ka marr dosjet, tutje ka shtuar se në atë konkurs kish pas 

aplikuar edhe një kushëri i tij e që nuk e ka ditur. Dëshmitari G.B i cili ka qenë anëtarë i 

komisionit, në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se komisioni nuk mundet me ditë se kush ka 

aplikuar, munden të dijë vetëm pasi që i pranon dosjet dhe e përgatitë listën e ngushtë për ti ftuar 

kandidatët për intervistë, duke shtuar se kanë vendosur sipas meritokracisë, se kandidati me i 

mirë është përzgjedh dhe se nuk e ka ditur për vajzën e tani të akuzuarit. Dëshmitari B.H i cili 

ka qenë anëtar i komisionit në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar, se shumë vonë e ka marr vesh 

se është vajza e kryetarit, këtë e ka kuptuar vetëm pasi që e kanë akuzuar kryetarin.  

Mbrojtja pretendon se i akuzuari e ka shmangur konfliktin e interesit, nga mos nënshkrimi i 

raportit final me rekomandim nga Komisioni i Përzgjedhës i Rekrutimit, të cilin rekomandim e 

ka nënshkruar nënkryetari i komunës së Klinës B.H si dhe kontratën për kohë të pacaktuar për 

M.E. Ndërsa sipas vendimit me nr.112-2938/2017 të datës 10.05.2017 për formimin e komisionit 

disa dëshmitarë kanë qenë të përzgjedhur edhe për konkurset e mëparshme, pra me vet faktin se 

anëtarët e komisionit në shumicën e rasteve janë në përbërje të njëjtë, vërteton faktin se i 

pandehuri nuk ka pasur asnjë tendencë për komisionin që e ka formuar zyra e personelit. Sa i 

përket arsyetimit të gjykatës lidhur me deklarimin e dëshmitarit B.H, se i pandehuri kohë me 
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parë i kishte thënë se nuk di qysh kam me mujt me e marrë një vajzë edhe pse është shumë e 

mirë, një deklarimi tillë është i pakuptueshëm (ku nuk dihet se për cilën vajzë po bëhet fjalë pasi 

që i akuzuari ka dy vajza) e i cili nuk specifikon periudhën kohore dhe nuk ka asnjë lidhshmëri 

me objektin e akuzës. 

 Sipas pretendimeve ankimore arsyetimi i gjykatës se shmangien e konfliktit të interesit i 

akuzuari do ta bënte duke e njoftuar Agjencinë Kundër Korrupsion, apo duke i anuluar vendimet 

të cilat i kishte marrë, ky pretendim nuk gjen mbështetje në asnjë dispozitë ligjore,  moslajmërimi 

në AAK-së në këtë situatë ka të bëj me shkelje disiplinore dhe ky mos veprim nuk përbën element 

të veprës penale. Gjithashtu koordinatori kombëtar për luftimin e krimit ekonomik në Zyrën e 

Kryeprokurorit të Shtetit SH.F e kishte këshilluar prokurorin e çështjes, që të kërkonte opinion 

ligjor nëse nënshkrimi bartë përgjegjësi për atë person, ku nga kjo shihet se përgjegjësia e 

nënshkrimit bie mbi nënkryetarin dhe jo mbi kryetarin. Lidhur me  marrjen në pyetje të akuzuarit 

në procedurën paraprake konsideron se është në kundërshtim me nen 154 të KPRK-së, në pyetjen 

e tretë vihet në pah qëllimi tendencioz i prokurorit të shtetit, që me çdo kusht ta merr një përgjigje 

për të ngarkuar tani të akuzuarin, po ashtu në shqyrtimin gjyqësori i akuzuari ka sqaruar qartë 

momentin kur e ka kuptuar se ka rënë në dijeni se vajza e tij ka aplikuar, në këtë rast vendimi i 

gjykatës bazohet vetëm në pyetjen e tretë të prokurorit të shtetit  e cila është në kundërshtim me 

dispozitën e neni 154 te KPRK-së. 

4. Pretendimet për shkelje të ligjit penal 

Gjykata ka vepruar në shkelje të ligjit penal për faktin se në këtë çështje është përjashtuar 

përgjegjësia penale e të akuzuarit, konkretisht ka munguar dashja si element themelor i figurës 

se veprës penale, po ashtu fakti se vepra penale nga neni 424 par.1 të KPRK-së, plotësohet kur 

personi zyrtar merr pjese personalisht në ndonjë çështje zyrtare në të cilin ndonjë anëtarë i 

familjes se tij ka interes financiar duke e ushtruar autoriteti zyrtar përmes vendimit, miratimit, 

mosmiratimit, rekomandimit, këshillimit, hetimit ose në ndonjë mënyrë tjetër të ushtrimit të 

ndikimit, ndërsa i akuzuari në këtë rast nuk ka marr pjese personalisht me marrjen e vendimit 

për vajzën e tij. 

Vlerësimi i Gjykatës së Apelit 

Gjykata në vijim paraqet të gjeturat për pretendimet lartshënuara për shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. 

5. Të  gjeturat për shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrojnë pretendimet ankimore përkitazi me shkeljet 

esenciale të dispozitave të procedurës penale si dhe duke vepruar edhe sipas detyrës zyrtare. 

aktgjykimi i ankimuar duhet anuluar, ngase është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave 

të procedurës penale nga nenin 384 par.1 nën par. 12 të KPPK-së, për shkak se aktgjykimi nuk 

është përpiluar konform dispozitës së nenit 370 par.7  lidhur me nenin 365 të KPPK-së, pasi 

është në kontradiktë dispozitivi me arsyet e theksuara në pjesën arsyetuese të aktgjykimit, 

njëkohësisht mungojnë arsyet për faktet vendimtare, ndërsa, ato që janë dhënë, nuk janë në  

pajtueshmëri të plotë me provat dhe shkresat e tjera në lëndë, shkelje këto që kushtëzuan edhe 

anulimin e aktgjykimit.  

Ekzistojnë kundërthënie mes dispozitivit dhe arsyeve në pjesën arsyetuese të aktgjykimit, në 

faqen 12 pasuesi i dytë  të aktgjykimit theksohet  ”I akuzuari pavarësisht momentit se kur kishte 

rënë në dijeni se vajza e tij ka aplikuar (e që i njëjti pretendon se pasi që ky moment ishte pas 

nënshkrimit të vendimit për formimin e komisionit) i njëjti nuk kishte ndërmarr veprime për ta 

shmangur konfliktin e interesit edhe pse këtë ka mund ta bëjë në çdo kohë deri para përfundimit 

të procedurës lidhur me konkursin”.  

Ndërsa përmbajtja e dispozitivit të aktgjykimit  rezulton se actus reus - veprimi inkriminues për 

të cilën i akuzuari akuzohet sipas aktakuzës dhe aktgjykimit për të cilën është shpall fajtor është 

se si person zyrtar në cilësinë e kryetarit të Komunës së Klinës edhe pse e ka ditur se vajza e tij 

ka aplikuar në pozitën mjeke e praksës së përgjithshme në QKMF në ..........., ka marr pjesë 

personalisht në çështjen zyrtare-administrative duke marr vendim me nr. 112-891-2018 të datës 

20.02.2018 me të cilin ka formuar komisionin për zhvillimin e procedurave për themelimin e 

marrëdhënies se punës bazuar në konkursin e publikuar me datë 02.02.2018, në atë mënyrë që 

komisioni në fjalë e ka përzgjedh vajzën e të akuzuarit si më të suksesshme duke e punësuar të 

njëjtën si mjeke e praksës së përgjithshme.  

Për rrjedhojë, thelbi i akuzës për të akuzuarin është se akuzohet se ka formuar komisionin për 

zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies se punës, i cili komision pastaj ka 

rekomanduar vajzën e tij si kandidate më të suksesshme dhe këto veprime përbëjnë objektin e 

akuzës dhe të aktgjykimit, ndërsa, arsyet e dhëna ne arsyetim ngritin paqartësi të konsiderueshme 

se gjykata çka në fakt i konsideron si veprime të konfliktit të interesit “kur thekson se pavarësisht 

se kur është vene në dijeni se vajza e tij ka aplikuar, që pretendon se  ky moment ishte pas 

nënshkrimit të vendimit për formimin e komisionit, nuk kishte ndërmarr veprime për të shmangur 

konfliktin e interesit edhe pse këtë mund ta bënte në çdo kohë deri para përfundimit të procedurës 
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lidhur me konkursin”. Nga kjo rrjedh paqartësia dhe dykuptimësia se cili është qëndrimi juridik 

i gjykatës për veprimet inkriminuese të akuzuarit, ajo çka jepet në arsyet e dhëna në arsyetim 

nuk është në linjë dhe nuk korospondon me përshkrimin faktik të këtyre veprimeve në dispozitiv 

të aktgjykimit, pasi që arsyet kalojnë në veprime të akuzuarit cilat cilësohen si inkriminuese, por 

që nuk janë përfshirë në pjesën e  dispozitivit  të aktgjykimit.  

Në këtë këndvështrim pjesa arsyetuese e aktgjykimit me pjesën urdhëruese (dispozitivin) duhet 

të jenë në pajtueshmëri me njëra tjetrën brenda vendimit, i cili përjashton çdo kundërthënie, 

argumentet e pjesës arsyetuese patjetër duhet të jenë të mjaftueshme për të mbështetur pjesën e 

vendosur në dispozitiv. 

Aktgjykimi po ashtu nuk është gjithëpërfshirës, i mungojnë arsyet për faktet vendimtare, nuk  

janë të mjaftueshme dhe bindëse për të nxjerrë përfundimet për vërtetimin e dashjes direkte të 

akuzuarit si formë e fajësisë për kryerjen e kësaj vepre penale. Me rastin e formimit të komisionit 

për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies se punës përkatësisht marrjes së 

vendimit, a kishte vepruar i akuzuari me dashje, duke qenë në dijeni se vajza e tij ishte një prej 

aplikantëve, se prej cilave rrethanave konkrete gjykata arrijnë në përfundimin se i akuzuari dinte 

këtë fakt.  

Në këtë aspekt, vendimit i mungon një analizë e argumenteve: 

- se pse gjykata konsideron se pikërisht në këtë moment i akuzuari ishte në konflikt interesi në 

fillim të procesit të rekrutimit, nëse ky stad i këtij  procesi a mund të konsiderohet i mjaftueshëm 

ende pa kaluar hapat e mëvonshëm në procesin e rekrutimit si testimi, rekomandimi,  përzgjedhja 

apo punësimit të kandidates për t’u konsideruar se kemi të bëjmë me konflikt interesi; 

 - akti i formimit të komisionit respektivisht nënshkrimi i vendimit  pse sjell plotësimin e tipareve 

të veprës penale të konfliktit të interesit nga neni 424 par.1 të KPRK-së sipas gjykatës; 

 - veprimet e tilla të akuzuarit pse nuk mund të konsiderohen forma të tjera të përgjegjësisë jo  

penale; 

 - se a është ky momentumi procedural kur konsiderohet se anëtari i familjes respektivisht vajza 

e të akuzuarit kishte interes financiar, se ky interes konsiderohet i arritur (plotësuar) prej 

momentit të formimit të komisionit, pasi që interesi financiar është element i veprës penale. 

Për rrjedhojë Kolegji konsideron se çështjet e tilla nuk janë trajtuar mjaftueshëm, në hollësi dhe 

në mënyrë shteruese nga gjykata e shkallës së parë.  
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6. Të gjeturat për vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

 Mbrojtësi  e ankimon aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë edhe sa i përket vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, duke pretenduar se gjykata me asnjë prove nuk ka 

mundur ta provoj se i akuzuari e ka ditur se vajza e tij ka aplikuar nga fakti se të gjithë dëshmitarët 

kanë qenë pjese e komisionit të rekrutimit, kanë deklaruar se e kanë kuptuar se kush ka aplikuar 

vetëm pasi e kanë përpiluar listën e ngushtë për aplikantët.  

Kolegji vlerëson se aktgjykimi  është i përfshirë në vërtetim të gabuar dhe jo plotë të gjendjes 

faktike në kuptim të nenit 386 par.2 dhe 3 të KPPK-së. 

Në shqyrtimin gjyqësor  i akuzuari Z.E, është deklaruar se nuk e ka ditë që vajza e tij ka aplikuar 

në konkursin të cilën e ka themeluar komisionin vet me vendim, por vetëm pasi ka ardhur në  

intervistë vajza e tij e ka kuptuar.  Ka theksuar se bazë për veprimtarin e kryetarit të Komunës 

është Ligji për Vetë qeverisje Lokale, në fillim të mandatit të tij e ka lexuar ketë ligj dhe në 

momentin kur është paraqitur konflikti i interesit për rastin në fjalë vullnetarisht është përjashtuar 

nga procesi duke e njoftuar gojarisht bordin e drejtorëve, që këtë proces në të ardhmen duhet ta 

udhëheq nënkryetari i komunës, kjo vërtetohet edhe nga kontrata e punës në kohë të pacaktuar, 

të cilën e ka nënshkruar nënkryetari. Propozimi për komision ka ardhur nga Njësia e Burimeve 

Njerëzorë-Personeli pastaj si kryetar i Komunës e ka nënshkruar, nuk ka qenë në dijeni se duhet 

të njoftohet me shkrim Agjencinë Kundër Korrupsionit, dhe as qe e ka njoftuar dikush nga 

zyrtarët komunalë në Klinë. 

Në shqyrtimin gjyqësor rezulton se janë administruar provat shkresore: Kërkesa për inicimin e 

procedurës së rekrutimit-punësimit me nr. 31 të datës 02.01.2018 nga QKMF-GCPM-MCMF, 

konkursi publik me numër 02 nr.1115712018 të datës 02.02.2018, vendimi për formimin e 

komisionit për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës me numër 112-

891-2018 e datës 20.02.2018, raporti final i rekomandimit e komisionit rekrutues e datës 

28.02.2018, shpallja e rezultateve të procedurës së rekrutimit me numër 112-1249/2018 të datës 

01.03.2018, Njoftim-raporti final me rekomandim i datës 28.02.2018, Kontrata e punës për kohë 

të pa caktuar me numër 112-2191/18 të datës 26.03.2018, deklarata e pandehurit e dhënë në 

prokurori me datë 02.09.2019 dhe 18.10.2019, deklarata e dëshmitarit B.H e dhënë në prokurori 

me datë 02.09.2019, komunikimi përkatësisht emali i dërguar nga prokuriri shtetit Shqipdon 

Fazliu prokurorja e çështjes Valbona Haxhosaj dhe Kryeprokurori i shtetit Agim Kurmehaj me 

datë 17.07.2019, vendimi i datës 10.05.2017, vendimi i Kryetarit të Komunës-Zyra e Personelit 

e datës 10.05.2017si dhe janë  dëgjuar dëshmitarët: B.H, XH.RR, G.B dhe B.H. 
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Dëshmitari B.H ushtron detyrën e nënkryetarit të Komunës së Klinës në shqyrtim gjyqësor ndër 

të tjera ka deklaruar, se  në mungesë të kryetarit i zbaton kompetencat e kryetarit në bazë të ligjit. 

Në rastin konkret kërkesa ka ardhur prej QKMF, aplikantët kanë aplikuar pasi që është shpallur 

konkursi, ndërsa komisioni është formuar pasi që kanë aplikuar aplikantët me kohë të caktuar. 

Duke sqaruar se formohen dy komisione njëri për rekrutim dhe tjetri për zhvillimin  e 

procedurave, të dy vendimet janë nënshkruar nga kryetari dhe se kryetari nuk ka bisedu me të se 

ka aplikuar vajza e tij në këtë konkurs, i kujtohet se një bisedë që ka qenë kohë më parë, ka cek  

që nuk e di qysh kam me mujt ma marrë një vajzë edhe pse është shumë e mirë. Në atë kohë i 

kujtohet se komuna e Klinës sot e kësaj dite ka mungesë të mjekëve dhe se mezi kanë prit me 

ardhë dikush aty, se nuk ka ardhë në shprehje vajza e kujt është. Më tutje ka shtuar se e ka 

nënshkruar kontratën në emër të M.E, nuk ka pasur autorizim por i ka shfrytëzuar kompetencat 

ligjore, pasi që kryetari nuk ka qenë aty kur e ka nënshkruar, mirëpo i njëjti e ka njoftuar si 

zakonisht kur është kthyer, si dhe nuk është trajnuar nga Agjencia Kundër Korrupsionit për rastet 

e konfliktit të interesit.   

Dëshmitari XH.RR dëshmoi se nuk e ka ditë kush ka konkurruar dhe vetëm pasi i kanë marrë 

dosjet mund ta dijë, janë zgjedh si anëtar i komisionit pas shpalljes se konkursit sepse kjo është 

praktikë e të gjitha konkurseve, bile në atë konkurs një kushëri i tij (i imi) kishte konkuruar që 

nuk  ka qenë në dijeni. Dëshmitari G.B dëshmoi se ka qenë anëtarë i komisionit të themeluar me 

dt.20.02.2018, se komisioni mundet me qenë në dijeni kush ka aplikuar vetëm pasi ti pranon 

dosjet dhe përgatit listën e ngushtë. Në këtë rast kanë vendos sipas meritokracisë dhe kandidati 

ka qenë me i miri. Në të kaluarën  ka qenë 5-6 herë në konkurse të tjera si kryetar i komisionit, 

kurse në rastin konkret askush nga personeli apo dikush tjetër nga komisioni nuk e ka njoftuar 

se që kryetari i komunës Z.E ka paraqit konflikt interesi në këtë çështje, nuk e ka ditur se vajza 

e tij është njëra prej aplikantëve. Dëshmitari B.H në dëshminë e tij ka deklaruar se ka qenë 

anëtarë i komisionit të themeluar me dt.20.02.2018 dhe në këtë rast kanë vendos sipas 

meritokracisë. Pasi kanë hyrë në panel e kanë parë listën kush janë kandidatët që kanë aplikuar 

për doktor, tutje ka shpjeguar procedurën dhe ka shtuar se vlerësimi ka qenë transparent, asnjërin 

nga kandidatët nuk i ka njohur, mirëpo shumë vonë e ka kuptuar se M.E është vajza e kryetarit 

dhe vetëm pasi që e kanë akuzuar kryetarin, si dhe nuk ka qenë i njoftuar se kryetari i komunës 

ka paraqitur konflikt interesi.   

Dëshmitarët XH.RR, G.B dhe B.H në fjalë kanë shpjeguar  ecurinë e procedurës së rekrutimit, 

kanë potencuar se kanë vendosur në bazë të meritokracisë për kandidatin me të suksesshëm, ndër 

të tjera ka shtuar se komisioni nuk ka qenë në dijeni kush ka aplikuar, dhe se vetëm pasi ti 

pranojnë dosjet kanë qasje dhe përgatitin listën e ngushtë. 
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Pjesën e deklaratës së dëshmitarit B.H, se i kujtohet një bisedë që ka qenë kohë më parë i akuzuari 

ka cek  që nuk e di qysh kam me mujt me marr një vajzë edhe pse është shumë e mirë, kolegji e 

vlerëson se një deklarim i tillë ka nevojë për t’u sqaruar më saktësisht në  rrethanat e mëposhtme: 

a) në aspektin kohor të përcaktohet kur është bërë kjo bisedë; 

b) se a aludohet pikërisht për vajzën e të akuzuarit M.E (sipas ankesës së mbrojtësit i akuzuari 

i ka dy vajza); 

c)  a ka të bëjë në lidhje me pozitën mjeke e praktikës së përgjithshme në QKMF Klinë sipas 

konkursit të publikuar me datë 02.02.2018. 

Kolegji gjithashtu trajtoi çështjen e deklarimit të akuzuarit lidhur me rrethanën se kur e ka 

kuptuar se ka aplikuar vajza e tij, sipas procesverbalit për marrjen e deklaratës në procedurën 

paraprake në Prokurorinë Themelore Pejë - Departamenti i Krimeve të Rënda, i akuzuari në 

pyetjet e prokurorit kishte deklaruar: 

 Se nga kush e keni kuptuar se ka aplikuar vajza e juaj si mjeke e praksës së përgjithshme?  

 I pandehuri deklaron se “unë e kam kuptuar pasi vajza është kthyer nga Prishtina për me ardhë 

në intervistë”.1 

Prokurori: Se kur keni ra në dijeni se që ka aplikuar vajza e juaj? I pandehuri: “se unë e kam 

kuptua se vajza ime ka aplikuar sipas konkursit të cekur më lart, pasi që ka marr vendimin për 

me formu komisionin për zhvillimin e  procedurave për themelimin e marrëdhënies së punë 

bazuar në konkursin publik e dt. 02. 02. 2018”.2 

 

Prokurori: A keni diskutuar në familje me vajzën e juaj apo dikend me familje se vajza e juaj do 

të aplikoj apo ka aplikuar?  I pandehuri përgjigjet “sigurisht që po”.3  

 

Deklarimi i të pandehurit rezulton të jetë mohues  në dy pyetjet e prokurorit, për faktin se a ka 

ditur se vajza e tij ka aplikuar, në përgjigjet thekson se e ka kuptuar pasi vajza është kthyer nga 

Prishtina për me ardhë në intervistë. Në përgjigjen tjetër deklaron, se është vënë në dijeni pasi 

ka themeluar komisionin. Ndërsa në pyetjen a keni diskutuar në familje me vajzën e juaj apo me 

ndonjë në familje se vajza e juaj do të aplikoj apo ka aplikuar ”i akuzuari është përgjigjur 

“sigurisht që po”. Në shqyrtimin gjyqësor gjatë ballafaqimit lidhur me përgjigjen e dhënë, ka 

deklaruar “se sigurisht që po pasi vajza ka ardhur në intervistë”. Për të përcaktuar vërtetësinë 

                                                 
1  Proceverbal për marrjen e deklaratës në procedurën paraprake në Prokurorinë Themelore Pejë - Departamenti i 

Krimeve të Rënda faqe 3, rreshti 13-14. 
2 Po aty, faqe, rreshti 6-10. 
3 Po aty faqe 3, rreshti i 17. 
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dhe saktësinë e deklarimit të akuzuarit kjo deklaratë duhet vlerësuar  në tërësi, në kontekstin e 

deklarimeve e frymës së saj në përgjithësi, duke analizuar të gjitha përgjigjet e të akuzuarit në 

mënyrë për të arritur në një përfundim të saktë dhe objektiv që do të pasqyronte realisht të 

vërtetën. 

  

Kolegji vëren se ekziston mungesë e shpjegimeve në aktgjykim, se si nga dëshmitë e sipërcekura, 

provat shkresore dhe nga mbrojtja e të akuzuarit  derivojnë  fakte apo rrethana që në vete apo në 

lidhje me provat të tjera do të mund të japin konkluzionin e qartë mbi  dijeninë e të akuzuarit me 

rastin e themelimit të komisionit te lartpërmendur, pasi rrethana e tillë është kusht  condicio sine 

qua non për përgjegjësinë penale të akuzuarit.  

Rrjedhimisht, detyrimi i gjykatës në bazë të nenit 361 par. 2 të KPPRK-së është të vlerësojë çdo 

provë një nga një dhe në lidhje me provat e tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë të nxjerrë 

përfundim nëse fakti konkret është provuar pastaj të nxjerrët konkluzion i drejtë mbi 

provueshmërinë fakteve relevante për çështje penale. Në këtë aspekt gjykata duhet patjetër t’i 

vërtetoj saktë dhe plotësisht të gjitha faktet relevante të çështjes konkrete në të cilat mbështetet 

aktgjykimi. Konsiderohet se faktet janë vërtetuar në mënyrë të plotë, po qe se gjykata, pas 

vlerësimit të gjitha provave të mbledhura, sipas bindjes së brendshme, konsideron se faktet 

ekzistojnë dhe se nuk ka farë dyshimi për ekzistimin e tyre . 

 

Kolegji gjen se gjykata e shkallës së parë, nuk ka vërtetuar në mënyrë të plotë gjendjen faktike, 

është i pa kontestueshëm fakti se i njëjti ka nënshkruar vendim me nr. 112-891-2018 të datës 

20.02.2018 me të cilën është formuar komisionin për zhvillimin e procedurave për themelimin e 

marrëdhënies se punës bazuar ne konkursin e publikuar me datë 02.02.2018, për pozitën "Mjek 

i praksës së përgjithshme" (një ekzekutuese). Rrethanë relevante në këtë çështje penale është 

nëse i akuzuari e ka ditur se vajza e tij ka aplikuar në momentin e  formimit të komisionit të 

lartcekur.  Për të hedhur dritë mbi dijeninë dhe dashjen e të akuzuarit është e nevojshme te 

konstatohen se: 

Çfarë janë procedurat standarde nga Njësia e Burimeve Njerëzore - Personelit  me rastin e 

përgatitjes dhe formimit të komisionit për  zhvillimin e procedurave për rekrutim dhe dërgimit 

për aprovim tek kryetari i komunës, specifikisht të sqarohen rrethanat  poshtëshënuara: 

 a)  dërgohet tek kryetari i komunës vetëm akti për nënshkrim; 

b) dërgohet edhe lista e aplikantëve; 

c) dërgohet  akti dhe aplikacionet e aplikantëve . 
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Prandaj  është e rëndësishme të kuptohet se si është vepruar në rastin konkret, në këtë kontekst 

aktualisht rrethanat e tilla kanë mbetur të pasqaruara, dhe fakti vendimtar gjegjësisht dashja 

mbetet e paprovuar në mënyrë bindëse.  

Gjykata e shkallë së parë në aktgjykim ndër të tjera  thekson duke e shtruar pyetjen,  si është e 

mundur që prindi që ushtron funksione Kryetarit të Komunës ........... të mos dij se vajza e tij e 

diplomuar të ketë interes për punësim dhe të ketë aplikuar pikërisht në komunën ku ky ushtron 

funksionin e kryetarit? ......................... për faktin se vendimin për themelimin e komisionit i 

dt.20.02.2018 me të cilin ishte themeluar komisioni ishte nënshkruar nga i akuzuari pasi që ishte 

mbyll konkursi dhe pasi që kishin aplikuar aplikantet, kur dhe ishte e ditur se kush kishte 

aplikuar. 

 

Kolegji çmon  se në këtë konkludim janë potencuar një numër i fakteve rrethanore, duke e shtuar  

edhe rrethanën se kandidati i rekomanduar  më pas nga  ky komision është vajza e kryetarit të 

komunës,  në këtë situatë kemi të bëjmë me një numër të  provave rrethanore të cilat duhet të 

vlerësohen për të përcaktuar dijeninë e të akuzuarit në momentin e aprovimit të komisionit.  

Përfundimet nga këto prova duhet të nxjerrën në bazë të arsyes, përvojës dhe rregullat që 

karakterizojnë mendimin e shëndoshë e logjik, duke evituar supozimet. Standardi i të provuarit 

përmes provave të tërthorta kërkon që një përfundim i tillë duhet të vërtetohet përtej dyshimit të 

arsyeshëm. Nuk është e mjaftueshme që të jetë një përfundim i arsyeshëm nga këto prova, por  

duhet të jetë i vetmi përfundim i arsyeshëm i mundshëm. Nëse ka edhe një tjetër përfundim i cili 

është gjithashtu i arsyeshëm që rrjedh nga provat e paraqitura, nuk mund të konsiderohet se 

arrihet standardi i të provuarit. Kolegji nuk ndan pikëpamjen e njëjtë me përfundimet e dhëna  

për të vërtetuar dijeninë e të akuzuarit “se pasi ishte mbyllur konkursi ishin ditur “aplikantët”, 

një vlerësim i tillë nuk gjen mbështetje në ndonjë dëshmi a provë, si dhe nuk është as konkluzioni 

i vetëm i arsyeshëm i nxjerrë nga tërësia e fakteve dhe provave, por është supozim dhe pa ndonjë 

arsyetim se si janë  ditur apo kanë mundur të dihen aplikantët nga i akuzuari. 

 

 Për rrjedhojë gjyqtari në çështjen e të provuarit përmes provave rrethanore  duhet të bindet se 

probabiliteti i fajësisë së të pandehurit është aq i lartë, saqë asnjë konkluzion tjetër nuk është i 

justifikueshëm. Kjo gjë kërkon që konkluzionet përfundimtare  jo vetëm se duhet të mbështesin 

probabilitetin e lartë se dashja është provuar, por edhe se shpjegimet alternative kanë probabilitet 

të ulët. Në rastin konkret fakti vendimtar se a ka qenë në dijeni i akuzuari me rastin e marrjes së 
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vendimit për komisionin e rekrutimit se ka aplikuar vajza e tij në atë konkurs ka mbetur dubioze 

dhe në nivel hipotetik. 

 

7.  Shkeljet e ligjit penal 

Duke qenë se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, është përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale dhe gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe 

të plotë, pretendimet e ngritura në ankesën e mbrojtësit të akuzuarit për shkeljen e ligjit penal 

vlerësohen si jo lëndore. 

 

8. Përfundimi  

Në rrethanat e çështjes konkrete Gjykata ka gjetur se aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë-

Departamenti i Krimeve të Rënda në Pejë, PKR.nr.67/2019, datë 25 janar 2021 është  përfshirë 

në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par. 12 të KPPK-

së, sepse aktgjykimi i ankimuar nuk është përpiluar konform dispozitës së nenit 370 par.7  lidhur 

me nenin 365 të KPPK-së, si dhe në vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike të 

shpjeguara specifikisht në këtë aktgjykim, shkelje që kushtëzuan edhe anulimin e aktgjykimit të 

atakuar.  

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë, duhet të veprojë në përputhshmëri me vërejtjet e cekura 

si më lartë, ti eliminoj kundërthëniet mes dispozitivit dhe arsyetimit, të jap arsyet të qarta në 

raport me veprimet inkriminuese të akuzuarit dhe natyrën juridike të këtyre shkeljeve, të 

procedojë edhe njëherë provat, të sqaroj dhe të vërtetoj faktet vendimtare që ndërlidhen me 

konstatimin e aspektit subjektiv të përgjegjësisë penale të akuzuarit, varësisht nga rezultati i 

vlerësimit të provave të nxjerrë konkluzione të drejta dhe të ligjshme që vërtetojnë  në mënyrë 

të drejtë dhe të  plotë gjendjen faktike.    

Nga arsyet e sipër cekura, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti për Krime të Rënda 

PAKR.nr.100/21 

Datë: 26 prill 2021 
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Bashkëpunëtorja profesionale,                                                                  Kryetare e kolegjit, 

Syzana Goxhuli                                                                                              Tonka  Berishaj 

Anëtarët e kolegjit: 

Bashkim Hyseni 

 

Burim Ademi 

 


