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                                                                                                                                PKR.nr. 233/14 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 
GJYKATA THEMELORE-Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, me gjyqtarin 
Gëzim Pozhegu – kryetar i trupit gjykues, Mentor Bajraktari dhe Manduhije Syla anëtarë,  
me pjesëmarrjen e sekretares juridike Arbënore Basha, lidhur me çështjen penale kundër 
të akuzuarit: B. Th.  nga fsh. Sh., K. e Malishevës, i akuzuar për shkak të veprës penale: 
keqpërdorim i detyrës zyrtare  nga neni 422  par.1 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës 
Prokurorisë Themelore-Departamenti për Krime të rënda në Gjakovë, PP/I.nr.181/2014, 
të dt. 17.11.2014 dhe PP/I.nr.266/13, dt. 09.12.2014,  në seancën e shqyrtimi gjyqësor 
publik të mbajtur më dt.13.07.2015, dt.05.10.2015, 09.10.2015, në pranin e Prokurorit të 
shtetit të Prokurorisë Themelore – Departamenti për Krime të Rënda në Gjakovë, Agron 
Matjani, të akuzuarit, mbrojtësit të tij avokatit E. K., të dëmtuarit Sh. M. dhe  A. S., me dt. 
31.12.2015,  publikisht shpalli këtë: 
 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I akuzuari: 
 
B. TH., i biri i F.  dhe nënës F., e gjinisë B., i lindur me ... në  fsh. Sh., K. e Malishevës, ku 
edhe tani jeton, ka të kryer Fakultetin Baqellër matematik- informatikë, i punësuar si 
Drejtor i Drejtorisë për Arsim dhe Edukim në Malishevë, i martuar, baba i 3  fëmijëve, i 
gjendjes së mesme ekonomike,  shqiptar – shtetas i Republikës së Kosovës, i pa dënuar 
me parë. 

 
 
Konform nenit 364 parg 1  pika 3 të KPPK-së 
 
 

LIROHET NGA AKUZA 

 
 
 

I.Se: 
se dt. 18.07.2014  i pandehuri B. Th. si Drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Komunën e 
Malishevës duke shfrytëzuar autoritetin zyrtar tejkalon kompetencat e tij me qëllim që 
personit tjetër të sjellin dobi dhe të shkaktojnë dëm të dëmtuarit Sh. M. nga fsh. A., 
Komuna e Malishevës, ashtu që me aktvendimin  numër 11/405 të datës 05.08.2014, ja 
ndërprenë kontratën e punës me numër 11/39 të dt.01.10.2012 dhe i ndërprehet 
marrëdhënia e punës drejtor në SHFMU “ G. T.” në A. dhe më dt. 01.08.2014 i pushon të 
drejtat dhe obligimet, pasi që me këtë kontratë i dëmtuari është dashur të jetë drejtor deri 
më datën 01.10.2015 
 

- Me çka kishte për të kryer veprën penale: Keqpërdorimi  i pozitës po autoritetit 
zyrtar nga  neni 422 par. 1 të KPRK-së.  
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II. 
 

Se: 
I  pandehuri B. Th. si Drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Komunën e Malishevës duke 
shfrytëzuar autoritetin zyrtar tejkalon kompetencat e tij dhe në kundërshtim me ligjin për 
arsimin parauniversitar tjetrit i shkakton dëm këtu të dëmtuarit A. S. nga fsh.  B., 
Komuna e Malishevës, ashtu që me një njoftim të nxjerr me nr. 11/303  të datës 23.06.2014 
i hap konkursin me nr. 11/317 për vendin e punës Drejtor në Gjimnazin e Malishevës të 
cilën pozitë e kishte i dëmtuari dhe me një Aktvendim me nr. 11/289 të datës 18.07.2014, i 
ndërprenë kontratën e punës me nr. 11/ 356 të dt. 2709.2012 e cila kontratë ishte valide 
deri me dt. 31.08.2016, në këtë mënyrë njëanshëm duke përdorur pozitën e tij të drejtorit 
të DKA –së në K.omunën e Malishevës ndërprenë këtë kontratë. 
 

- Me çka kishte për të kryer veprën penale: Keqpërdorimi  i pozitës po autoritetit 
zyrtar nga  neni 422 par. 1 të KPRK-së. 

 
 

I akuzuarit  lirohet nga pagesa e shpenzimeve të procedurës penale në kuptim të nenit 
454 par. 1 të KPPK-së  shpenzimet do të paguhen nga mjetet buxhetore të Gjykatës. 
 
Në kuptim të nenit 463, par. 3 të KPPK-së, të dëmtuarit udhëzohen në kontest civil. 
 
Me rastin e shpalljes së  këtij aktgjykimi palët janë udhëzuar se kanë të drejtë të 
parashtrojnë  ankesë në afat prej 15 ditësh, konform nenit 380 lidhur me nenin 381 të  
KPPRK-së. 
 

 
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore-Departamenti për Krime të Rënda  në Gjakovë,  ka ngritur 
aktakuzën PP/I.nr.181/2014, të dt. 17.11.2014,  kundër të pandehurit, B. Th.  nga fsh. Sh., 
K. e Malishevës, për shkak të veprën penale: Keqpërdorimi  i pozitës apo autoritetit 
zyrtar nga  neni 422 par. 1 të KPRK-së dhe aktakuzën PP/I.nr.266/2014, të dt. 09.12.2014,  
kundër të pandehurit, B. Th.  nga fsh. Sh., K. e Malishevës,  për shkak të veprës penale: 
Keqpërdorimi  i pozitës apo autoritetit zyrtar nga  neni 422 par. 1 të KPRK-së. 
 
Me propozimin e prokurorit, trupi gjykues ka marr aktvendim për bashkimin e këtyre 
lëndëve : të lëndës PKR.nr. 233/14 dhe lëndës PKR nr. 252/14, ku shqyrtimi i mëtejmë 
është zhvilluar me PKR nr.233/14. 

 
Në shqyrtimin fillestar i akuzuari është deklaruar se nuk ndihet fajtor. 

 
Në fjalën hyrëse prokurori i shtetit deklarojë:  se aktakuza e ngritur kundër të akuzuarit 
B. Th.  për dy vepra penale,  keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtyar nga neni 422 
par.1 të KPRK-së, përbëjnë prova të mjaftueshme që dëshmojnë se i akuzuari ka kryer 
këto vepra penale ,  siç janë deklaratat e të dëmtuarve Sh. M. dhe A. S. po ashtu janë 
provat material siç janë : Kontratat e punës e të të dëmtuarve të cilët këto kontrata këtu i 



3 
 

akuzuari i ka anuluar duke iu ndërprerë marrëdhënien e punës , edhe pse këto kontrata 
kanë qenë valide gjerë më dt. 01.01.2015 respektivisht gjerë më 31.08.2016 dhe për këto 
vende të punës si drejtor të shkollave i akuzuari ka hapur konkurs për pranimin e 
drejtorve të rinj në këto shkolla. 
 
Në fjalën hyrëse pala e dëmtuar Sh. M., deklarojë : se i bashkëngjitet ndjekjes penale 
dhe kërkon kompensim të dëmit material. 
 
Në fjalën hyrëse pala e dëmtuar A. S., deklarojë : se i bashkëngjitet ndjekjes penale dhe 
kërkon kompensim të dëmit material. 
 
Në fjalën hyrëse  mbrojtësi i të  akuzuarit B. Th., av. E. K. nga Prishtina  deklarojë : 
 

 Se edhe në fjalën hyrëse kundërshtojmë aktakuzat e ngritura nga prokurori e shtetit, të 
cilat u lexuan pak më parë e të cilat i kemi kundërshtuar edhe gjatë shqyrtimit fillestar 
dhe të dytë gjyqësor, pasi konsiderojmë se çështja penale kryesisht ka karakter juridiko 
civil, për çka të dëmtuarit kanë zhvilluar procedurat e tilla pranë organeve kompetente 
këtu këshillit të pavarur mbilqyrës të Kosovës dhe Gjykata Themelore – Dega në 
Malishevë, ashtu që në këtë aspekt i kanë realizuar të drejtat e tyre, prandaj ne besojmë se 
gjatë shqyrtimit gjyqësor do të vërtetohet plotësisht pafajsia e këtu të mbrojturit tim B. Th. 
 
Në fjalën hyrëse i  akuzuari B. Th. deklarojë se : pajtohet me fjalën hyrëse të mbrojtësit 
të vet av. E. K. dhe nuk ka çka të shtoi. 
 
Prokurori i shtetit Agron Matjani  në fjalën përfundimtare deklaron: Ngeli në tërësi  
pranë aktakuzës PP/I.nr. 181/2014, të  dt. 17.11.2014 ndaj të akuzuarit B. Th. nga fsh. Sh., 
K. e Malishevës, për shkak të veprës penale  keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar 
nga neni 422 par.1. të KPRK-së dhe aktakuzës PP/I.nr.266/2014,  të dt. 09.12.2014, për 
shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të 
KPRK-së, nga provat e administruara si në procedurën hetimore ashtu edhe në 
shqyrtimin gjyqësor nga mbrojtja e të akuzuarit B. Th. deklarata e të dëmtuarit Sh. M. dhe 
provat materiale, u vërtetua se këtu i akuzuari B. Th. në cilësinë e Drejtorit të Arsimit në 
K. Malishevës ka keqpërdorë pozitën e tij zyrtare duke i shkaktuar dëm të dëmtuarit Sh.  
M., i cili ka qenë drejtor në SHMU “G. T.” në  fsh. A., Komuna e  Malishevës i cili ka 
pasur kontratën e punës valide deri me dt. 01.10.2015, i  njëjti ka hapur konkurs  me dt. 
18.07.2014, për vendin e punës si Drejtor të SHFMU ”G. T.”, pa e anuluar kontratën e 
punës e cila ka qenë valide dhe në këtë mënyrë në vend të tij është pranuar  kandidati 
tjetër si drejtor i shkollës, dhe për këtë është zhvilluar kontesti i punës, ku i dëmtuari ka 
arritur që me gjykatë të kthehet në vendin e njëjtë të punës, duke i realizuar edhe të 
ardhurat që i kanë takuar si drejtor. 
 
Po ashtu i akuzuari B. Th. ka shpallë konkurs për vendin e punës  të Drejtorit në 
Gjimnazin e Malishevës. Edhe pse i dëmtuari A. S. ka pasur kontratën e punës valide  gjer 
me dt. 31.08.2016 dhe po ashtu edhe i njëjti pas zhvillimit të kontestit të punës është 
kthyer në vendin e njëjtë të punës me vendim të gjykatës dhe i ka realizuar të gjitha të 
ardhurat personale që i kanë takuar. 
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I akuzuari B. Th. nuk ka pasur të drejtë që të shpallë për vendet e punës për drejtor të 
shkollave të cekura pasi që drejtorët kanë pasur kontratë valide të punës për vendet e 
caktuara, i akuzuari nuk ka ditur se si anulohen kontratat e punës, por me njoftim e ka 
njoftuar se i ndërprehet vendi i tyre i punës si drejtor. 
 
Andaj propozojë që Trupi gjykues te akuzuarin B. Th. ta shpalli fajtor për 2 veprat penale 
keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1. të KPRK-së dhe ta dënojë 
sipas ligjit, e po ashtu gjatë caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të merr parasysh të 
gjitha rrethanat lehtësuese, po ashtu propozojë që trupi gjykues të akuzuarin ta obligojë 
që ti paguaj shpenzimet gjyqësore. 
 
Fjala përfundimtare e mbrojtësit të akuzuarit B. Th., av. E. K. i cili deklaron :  
Konsiderojë se aktakuzat e prokurorit të shtetit nuk janë vërtetuar me asnjë provë 
relevante se i mbrojturi im kinse ka kryer veprën penale sipas aktakuzës.  Vet fakti që i 
akuzuari e ka marrë detyrën  e Drejtorit të Arsimit në Janar 2014 dhe  konkursi është 
shpallur në muajin Gusht të njëjtit vit, tregon se këtu i akuzuari nuk ka pasur kurrfarë 
qëllimi apo dashje sipas nenit 21 dhe 22 të KPK-së që të i dëmtojë  të dëmtuarit por 
thjeshtë  qëllimi ka qenë që të vihet ligjshmëria e pozitës së drejtorëve të shkollave në 
Malishevë. Kjo për faktin se edhe vet të dëmtuarit e kanë pranuar  se kontratat e punës 
janë vazhduar pa konkurs dhe pa përformancë  pra në kundërshtim me nenin 2 të 

Udhëzimit administrativ të MASHT-it 3/2009, po ashtu se nuk ka pasur asnjë qëllim për 
të dëmtuar të dëmtuarin  është vërtetuar edhe nga fakti tjetër se nga 13  pozitat e 
shpallura të lira për drejtor, të dëmtuarit nuk kanë konkurruar në pozitën e drejtorit,  
ndërsa se nuk ka pasur qëllim që të largohen drejtorët ekzistues tregon  fakti se 5 
drejtorëve që iu është vazhduar kontrata në kundërshtim me udhëzimin e cekur më lartë 
sipas këtij konkursi në bazë të rezultateve të treguara janë rizgjedh drejtor në pozitat e 
tyre. Po ashtu të dëmtuarve Sh. dhe A. S. pasi që nuk kanë konkurruar në pozitën e 
drejtorit të njëjtëve iu është ofruar vendi i punës në mësimdhënie çka këtë mundësi ua jep 
këtu të akuzuarit neni 28 i Ligjit nr.03/L-149 të Ligjit për Shërbyesit Civil të Kosovës për 
transferim në bazë të përgatitjes profesionale, mirëpo i dëmtuari Sh. M. ndonëse me 
vendimin nr.11/405, dt. 05.08.2014 edhe pse i është ofruar vendi i punës së 
mësimdhënësit i njëjti e ka refuzuar vendin e punës, ndërsa sa i përket të dëmtuarit A. S.a 
të njëjtit iu është ofruar vendi i punës së mësimdhënës dhe ka vazhduar marrëdhënien e 
punës. Fakti që i akuzuari nuk ka marrë pjesë në komisionet e interevistimit po ashtu 
tregon se nuk mund të jetë fajtor për rezultatet e konkursit. Nuk është kontestuese se të 
dëmtuarit nuk kanë zhvilluar procedurat për kontestin e punës, por sipas vendimet e 
KPM të Kosovës, meqë janë administruar si prova decidivisht iu është dhënë detyrë që 
vendimet e tilla ti zbaton Kryetari i Komunës dhe personi  përgjegjës në Shërbimin e 
Personelit,  pra sipas këtij fakti nuk mund të jetë fajtor këtu i akuzuari B. Th. 
Nga të cekurat si më lartë, Gjykatës i propozojë  që në pajtim me nenin 364 të merr 
aktgjykim lirues në mungesë të provave, pasi që të gjitha provat që janë administruar nuk 
kanë të bëjnë me këtu të akuzuarin. Në rast se trupi gjykues vlerëson të kundërtën 

atëherë i propozojë që të bëjë ricilësimin e aktakuzës në pajtim me nenin 221 të KPRK-së 
lidhur me veprën penale  cenimi i të drejtave   nga marrëdhënia e punës, ndonëse të 
gjitha arsyet që i dhamë  më lartë edhe për këtë vepër penale nuk përmban përgjegjësi 
këtu i akuzuari, meqë gjithçka çka është zhvilluar është zhvilluar në pajtim me dispozitat 
ligjore në fuqi që nënkupton që nuk ka qenë qëllim i të akuzuarit që të dëmtojë askënd 
nga se siç është vërtetuar të dëmtuarit kanë pasur mundësi të jenë në marrëdhënie pune 
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por është çështje e Sh. M. se pse nuk e ka shfrytëzuar këtë të drejtë, kurse shpallja e 
konkursit ka qenë vendosja e ligjshmërisë, nga se të dëmtuarit ishin  emëruar drejtor  pa 
konkurs dhe në kundërshtim me nenin 33 të Ligjit për shërbyes Civil, të cekur si më lart, 
pa përformancë. 
 
I akuzuari B. Th. në fjalën përfundimtare,   deklaron se :  e mbështesë në tërësi fjalën 
përfundimtare të mbrojtësit tim . 
 
Mbrojtja e të akuzuarit 
 

I akuzuari deklarohet se i ka kuptuar dhe i ka të njohura të drejtat e tij të cilat iu janë 
lexuar nga KTGJ në fillim të shqyrtimit gjyqësor. 
 
I akuzuari  B. Th.  deklaron se do të mbrohet me deklarim.  
 
Në pyetjen e mbrojtësi të tij  av. E. K. , i akuzuari B. Th. përgjigjet. 
 
Si Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Malishevë, detyrën e kom  marrë me 
13.01.2014 
Të dëmtuarit Sh. M. dhe A. S. i kam njohur edhe më parë, i kom pas koleg në arsim. 
Konkursi ka qenë i hapur për 13 Drejtor duke u mbështetur në bazë të udhëzimeve 
administrative dhe vendimit të nxjerrur nga MASHT-i,  për lidhjen e marrëdhënies së 
punës  në arsim, kemi shpallur konkurset për të cilat kanë qenë  kontestuese vendet e 
punës. 
Kanë qenë kontestuese pozitat e 13 drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme disa, 
duke u mbështetur në atë se kanë lidhur marrëdhënie pune pa konkurs dhe pa 
përformancë. 
Në konkursin e rishpallur të dëmtuarit Sh. M. dhe A. S., nuk kanë konkurruar.   
Në përgjithësi si drejtor të shkollave  që iu është vazhduar kontrata janë 5 drejtor, arsyeja 
ka qenë rezultati i tyre në konkurs, kualifikimi, performanca etj., ndërsa të tjerëve disa 
nuk kanë konkuruar, e ndër ta që nuk kanë konkuruar janë Sh. M. dhe A. S., ndërsa të 
tjerëve që nuk iu janë vazhduar  kontrata, nuk i kanë plotësuar kriteret sipas udhëzimeve 
administrative.  
Për drejtor të shkollave është hapur konkursi pas shtatë muajve pasi që e kam marrë 
detyrën e drejtorit të arsimit. 
Me sa di unë të dëmtuarit Sh. M. dhe A. S. a kanë zhvilluar procedura në gjykatën 
kompetente lidhur me marrëdhënien e tyre të punës. 
Edhe te përzgjedhja e drejtorëve  vendimin e merr Kryetari i Komunës në bazë të 
propozimit që ia propozon komisioni intervistues , pjesë e të cilit nuk kam qenë dhe nuk 
më lejohet me ligj, gjithashtu për çdo vendim qoftë nga KPM qoftë nga Gjykata obligohet 
Kryetari i komunës për zbatimin e tyre. 
Në momentin kur të dëmtuarit Sh. M. dhe A. S. iu shkëput marrëdhënia e punës si 
Drejtor në shkollat përkatëse, iu ka oftuar vend i punës që të punojnë në procesin e  
arsimit sipas kualifikimit që kanë, edhe pse sipas udhëzimeve në fuqi nuk iu është ruajtur 
vendi i punës. 
Për të  dëmtuarin Sh. M. pas ndërprerjes së marrëdhënies së punës si drejtor, për të 
kaluar në detyrën si mësimdhënës në atë shkollë i kemi lëshuar vendimin e punës si 
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mësimdhënës, por i njëjti e ka refuzuar vendimin që të kthehet në vendin e punës 
mësimdhënës. 
 
 
I dëmtuari A. S. a ka vazhduar punën si mësimdhënës pas shkëputjes së kontratës si 
drejtor pas skadimit të afatit si drejtor ka vazhduar të punojë si mësimdhënës i lëndës së 
biologjisë. 
 
Në pyetjet e parashtruara nga prokurorit i Prokurorisë së shtetit i akuzuari përgjigjet. 
 
 
Ne keni marrë vendim që të shpallim konkurs për vendin e punës si drejtor për SHMU “ 
G. T.” në fshatin A., K. e Malishevës, siç tregova se kontratat e tyre kanë qenë të lidhura 
pa konkurs dhe pa përformarcë  siç parashihet në udhëzimin administrativ 3/2009 dhe 
kemi pas për qëllim legjitimimin e kontratës dhe nuk kemi pasur qëllime tjera, ky ishte 
qëllimi pse u shpall konkursi. 
 
 
Në pyetjen e prokurorit të shtetit se a keni pasur njohuri se kontratën për Sh. M.- drejtorin  
e SHFMU “G. T.” në fshatin A., K. e Malishevës ka pasur valide kontratën e punës deri 

me dt. 01.10.2015, ndërsa konkursi është hapur me dt. 01.08.2014, i akuzuari përgjigjet, 
arsyet pse është hapur konkursi, i ceka më lartë, unë nuk mund të them se kontrata ka 
qenë valide apo jovalide por nuk i ka plotësuar kushtet në bazë të udhëzimit 
administrativ për këtë arsye e kemi  hapur konkursin për datën e caktuar. 
Kontrata e punës së Sh. M. ka qenë më parë e  lidhur me Drejtorin Komunale të Arsimit  
nga ish drejtori , pa asnjë vendim të kryetarit, pa performancë, pa konkurs, me sa di unë 1 
muaj ditë pas fillimit të punës është nënshkruar kontrata, sepse vendimin për emërim të 
drejtorit e merr kryetari i  Komunës. 
 
Lidhur me kontratën e punës e cila ka qenë e lidhur në mes të Sh. M. dhe Drejtorisë së 
Arsimit në Malishevë i akuzuari deklaron se Drejtorit të përparshëm gjegjësisht Sh. M. iu 
është dhënë e drejta e ushtrimit të detyrës deri në shqyrtimin e konkursit, pjesë e të cilit 
ka pas mundësi të jetë edhe ai, por ai nuk ka konkurruar, arsyet i din ai dhe kështu pas 
kalimit të afatit për konkurim dhe pas zgjedhjes së drejtorit tjetër në bazë të konkursit 
atëherë të dëmtuarit –ish drejtorit Sh. M.  është lëshuar vendimi për të kaluar në vendin e 
punës si mësimdhënës, prapë i njëjti ka refuzuar edhe këtë vendpunim. 
Siç ceka edhe më parë nuk iu është shkëputur kontrata por iu është dhënë  mundësia e 
konkurimit në konkursinë e shpallur për drejtor dhe të jetë i barabartë me të gjithë 
pjesëmarrësit e konkursit, siç ceka edhe më lartë. 
Para se të hapet konkursi për vendin e punës së Drejtorit të gjimnazit në Malishevë, e 
kam shikuar dosjen e A. S. cila gjendet në Drejtorin Komunale të Arsimit në Malishevë. 
Edhe ky e ka pasur kontratën e lidhur në kundërshtim me udhëzimin administrativ, 

andaj dhe është vepruar si në rastin e të dëmtuarit të parë Sh. M. 
Unë jurist nuk jam, por jam njoftuar se kjo kontratë është lidhur në kundërshtim me 
udhëzimin administrativ nr. 3/2009, edhe përkundër kësaj nuk e kemi shkëputur 
kontratën, por për vendin e njëjte kemi hapur konkurs ku kandidati ka qenë dashtë që ti 
plotësojë kushtet e parapara ligjore dhe e kemi sistemuar në vendin përkatës sipas 
kualifikimit si mësimdhënës pranë të njëjtës shkollë. 
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Pranimi në vendin tjetër të punës si mësimdhënës, pa hapur konkurs është bërë ku  për 
veç Ligjit për shërbyesit civil  e lejon transferin kur i pushon mandati i drejtorit dhe të 
sistemohet në vendin e punës së mësimdhënësit. 
 
Është zhvilluar kontest i punës në mes të DKA-së dhe Sh. M. si dhe A. S. dhe të njëjtit  me 
vendim të gjykatës janë kthyer në vendin e punës si drejtor ,por në ndërkohë Sh. M.  pas 2 
muajsh i ka skaduar afati në bazë të kontratës dhe është sistemuar në vendin e punës së 
mësimdhënësit, kurse sa i përket të dëmtuarit A. S. është kthyer në vendin e punës së 
drejtorit por ka kërkuar që vendi i punës së mësimdhënësit të lëndës së biologjisë të mos 
shpallet konkurs, por i njëjti të ruhet përderisa ti skadojë afati si drejtor. 
Të njëjtit i kanë realizuar të gjitha të ardhurat , të cilat nuk iu janë paguar për kohën deri 
sa janë kthyer në vendin e mëparshëm të punës 
 

Meqenëse i akuzuari nuk ka pranuar fajësinë,  Gjykata ka vazhduar me procedurën e 
provave materiale, dhe gjatë procedurës së provave në prezencën e palëve ka shqyrtuar 
këto prova të paraqitura nga akuza dhe atë: deklarata e dëshmitarve: të dëmtuarit – 
dëshmitarit Sh. M., të dhënë në seancën gjyqësore me dt.23.11.2015 dhe A. S.,  të dhënë në 
seancën gjyqësore me dt.23.11.2015, është bërë  leximi dhe shikimi  i kontratës së punës 
lidhur në mes të udhëheqësit DKA dhe Sh. M. nr.11/39 të datës 01.09.2012, i aktvendimit 
të DKA-së me nr.11/288 të datës 18.07.2014, i raportit zyrtar të Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale me nr.113/2014 të dt. 17.07.2014, i procesverbalit të mbledhjes së 
jashtëzakonshme të Këshillit të Sh.F.M.U ”G. T.” në fsh. A. të dt. 06.08.2014, i njoftimit të 
Komunës së Malishevës me nr.Fer.11/315 të dt. 23.06.2014, i shkresë së Komunës së 
Malishevës me nr.11/694, datës 23.07.2014, i ankesës së të dëmtuarit Sh. M. të dt. 
07.07.2014, i rekomandimit të MASHT-it me nr.281/10/1-6 të datës 16.07.2014,  i 

aktvendimit për kalim nga pozita e Drejtorit në pozitën 405, dt. 05.08.2014 e lëshuar nga 
DKA  në K. Malishevës, i vendimit të Komisionit për ankesa të KK Malishevë me 
nr.01/1353, të dt. 21.08.2014, i ankesës së Sh. M. drejtuar Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës 
të shërbyesve Civil të Kosovës në Prishtinë me nr.2524/2014 datës 05.09.2014, i padisë për 
anulimin e aktvendimit mbi ndërprerjen e kontratës së punës dhe kompensimin e të 
ardhurave personale të paditësit Sh. M. drejtuar GJTHGJ Dega Malishevë. 
 
II. i kontratës së punës e lidhur në mes të punëdhënësit DKA dhe A. S. nr.11/356 datës 
27.09.2012, i aktvendimit me nr.11/303 datës 23.06.2014 i DKA-së lidhur me shpalljen e 
konkursit në të gjitha shkolla për Drejtor, i ankesa e ankuesit A. S. e datës 07.07.2014 
kundër DKA-së K. Malishevë, i ankesës për Inspektoratin e Arsimit në Gjakovë me 
nr.235/10/1-6 datës 07.07.2014, i rekomandimit të Inspekcionit të Arsimit në Gjakovë me 
nr. ref.232/10/1-6, datës 16.07.2014, i ankesës së datës 30.07.2014 drejtuar Inspektoratit të 
punës në Prizren,  i aktvendimit të DKA-së me nr.11/289 të datës 18.07.2014, i ankesës 
kundër aktvendimit me nr.01/1226 të datës 22.07.2014, i vendimit mbi ankesën i KK 
Malishevë me nr.01/1352, dt. 21.08.2014, i ankesës kundër vendimit drejtuar  KPMSHCK 
me nr.prot 2489/2014, datës 03.09.2014, i vendimit KPMSHCK me nr.prot 3233/2014, 
datës 29.10.2014, i fletëlëshimit të lëshuar nga doktori dt. 18.09.2014 për A. S. 
Mbrojtësi i të akuzuarit B. Th. av. E. K. i propozon Gjykatës që si prova të administrohen 
udhëzimet administrative me nr.03/2009, i datës 09.02.2009, udhëzimi  administrativ 
nr.08/2014,  i datës  25.02.2014, si dhe raportin e auditimit të KK Malishevë nr.01/417 
datës 19.02.2014. 
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Prokurori i shtetit i propozon trupit gjykues që si prova të administrohen edhe vendimi i 
SKPMSHSK nr.4092/2014 datës 18.12.2014,  raporti  i auditimit të KK Malishevë 
nr.01/417 datës 19.02.2014,  udhëzimi administrativ me nr.3/2009, i datës 09.02.2009,  
udhëzimi administrativ i MASHT-it nr. 08/2014,  vendimi i  Këshillit të Pavarur 
Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës me nr. A 02/611/2014. 
 
 

Pas shqyrtimit të provave, duke vlerësuar çdo provë veç e veç dhe në lidhje me 
provat tjera, siç është paraparë në dispozitën ligjore të nenit 361 të KPPK-së, është 
vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për arsyet si në vijim: 

 
Dëshmitari – i dëmtuari Sh. M., deklaron:    
 
 
Nga viti 2003 e gjer në vitin 2007 kam punuar si mësim dhënës i edukatës qytetare dhe 
informatikës, ndërsa nga viti 2007 jam zgjedhur me konkurs të rregullt si Drejtor i kësaj 
shkolle, mandati i 2-të më është vazhduar në vitin 2011, dhe në gusht të vitit 2014 me 
aktvendim të Drejtorit të Drejtorisë Komunale të Arsimit me nr. 405 nëse nuk gabojë më 
është ndërprerë marrëdhënia e punës si drejtor i kësaj shkolle. 
Kontrata e 2-të e punës sa ka qenë valide në  periudhën kohore prej 2011 deri më 

01.10.2015, kontrata e punës nga drejtori me është ndërprerë me datën 05.08.2014 gjëja se 
kontrata është vazhduar në mënyrë jo valide të jashtëligjshme, për këtë vend timin  të 
punës si drejtor, është shpallur konkurs, unë nuk kam konkurruar për arsye se kam pasur 
kontratën edhe për 14 muaj dhe në këtë konkurs në vendin tim të punës është zgjedhur si 
drejtoreshë  mësimdhënësja A. M. 
Lidhur me anulimin e kontratës së punës kam bërë ankesë, në organet kompetente si në 
DKA pastaj edhe komisionit për ankesa të KK Malishevës. Përgjigje në ankesën time të 
parashtruar kam marrë me shkrim nga organet në të cilat kam parashtruar ankesë 
gjithherë negative. Vetëm nga Këshilli i pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të 
Kosovës kam marrë përgjigje pozitive,  në të cilën kryetari i Komunës si dhe menaxheri i 
burimeve njerëzore obligohen që në një afat prej 15 ditësh të kthejnë z.Sh. M. Drejtor në 
SHM”G. T.” në fsh. A.. Edhe pse  nga Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të 
Kosovës është obliguar që t’ më kthejnë në vendin e punës drejtor të shkollës “G. T.” në 
fshatin A. nuk më kanë kthyer. Pastaj kam bërë padi në GJTH në Gjakovë –Dega në 
Malishevë me qëllim të realizimit të drejtave të mija dhe çështja ka kaluar në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, ku ka vendosur pozitivisht. Momentalisht jam i papunë por  jam 
angazhuar honorar si profesor në Universitetin e Gjakovës “F. A.”. 
Jam ankuar në Inspektoratin e arsimit në Gjakovë, të cilët më kanë udhëzuar që të 
ankohem në Inspektoratin e Punës në Prizren, e të cilët kanë obliguar që procedurat e 
zgjedhjes të anulohen nga DKA-ja dhe të mbetem drejtor aty ku kam qenë, mirëpo e njëjta 
nuk është përfillur prapë nga DKA-ja në Malishevë. 
Lidhur me këtë çështje, me B. nuk kemi fol, por vetëm përmjet shkresave. 

 
Prokuroi pa pyetje tjera për dëshmitarin. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit B. Th. av. E. K., në tekstin e mëtejmë Av, i cili  parashtron pyetje 
dëshmitarit. 
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Dëshmitari përgjigjet : më parë të akuzuarin B., e kam njohur, edhe kam pasur respekt të 
veçantë për të njëjtin, kam pasur raporte kolegiale dhe shumë të mira dhe e kam çmuar 
gjithmonë. Asnjëherë nuk kemi pasur mosmarrëveshje. 
 
Për pozitën e drejtorit të shkollës “G. T.” në A., iu  është vazhduar kontrata në vitin 2011 
dhe nuk ka pasur konkurs dhe nuk është kryer performanca nga organet kompetente. 
Në kontratën paraprake, asgjë nuk lexon për vazhdimin e pozitës pa konkurs dhe pa 
performancë. 
 
Av.pyet D, ju thatë se nuk keni konkurruar në konkursin që është shpallur nga DKA-ja 
dhe me këtë iu është ndërprerë marrëdhënia e punës në pozitën e drejtorit, DKA-ja në 
Malishevë, përkatësisht i akuzuari  a ju ka ftuar me iu dhënë mundësinë që të punoni si 
mësimdhënësi në SHF “G. T. ” në fsh. A.? 
D. Po në muajin gusht 2014 më sistemon në pozitën e mësimdhënësit edhe ajo mbetet 
vetëm në letër asnjëherë nuk mu ka ofruar. 
Unë kam zbatimin e këtij vendimi për caktimin e  vendit të ri të punës si mësimdhënës 
pasi që  nuk jam sistemuar atëherë unë kam kërkuar që të kthehem në vendin që e kam 
pasur më parë në vendin e drejtorit të shkollës. 
Av.: A nënkupton kjo që nuk keni dashur të punoni si mësimdhënës? 
D.: Pikërisht kam dashur që çështjen time ta qojë deri në fund  për vendin e punës së 

drejtorit të shkollës. Para kalimit të mandatit, jam kthyer, kam ushtruar detyrën e 
drejtorit edhe 1 muaj e 13 ditë, i ka kaluar kontrata e punës si drejtor. 
 
 
Av.: A keni pasur ndonjë komunikim me të akuzuarin për sistemimin e vendit tjetër të 
punës? Çfarë iu ka thënë i akuzuari këtu? 
D.: Jo nuk kam qenë në bisedë tek ky. 
 
I  akuzuari nuk ka pyetje për dëshmitarin. 
 
KTGJ.: Mbasi ka përfunduar kontrata a është shpallur  konkurs për drejtor? 
D.Sh.M.: Po është shpallur konkurs, por unë nuk kam aplikuar. 
 
 
Av.: A ka pasur konkurs para skadimit të mandatit tuaj  për vendin e punës së drejtorit? 
D.: Po 30 ditë para kohës, unë nuk kam aplikuar, sepse kam menduar se nuk do t’ më 
pranojnë në atë vend sepse kam qenë i padëshiruar në atë vend. 
 
ATGJ: anëtari trupit gjykues Shaqir: I parashtroi pyetje D, se gjatë mandatit të 2-të kur 
keni qenë drejtor, a keni marrë ndonjë vërejtje apo sugjerim për punën e juaj dhe 
performancën e juaj?D. përgjigjet, jo  asnjëherë. 
 

Në pyetjen e prokurorit: se a i keni marrë  kompensimin e të ardhurave për muajt që keni 
qenë pa punë ? D, përgjigjet po i kam marrë në shumë prej 6.610,oo euro por nuk mu janë 
kompensuar shpenzimet procedurale maltretimet fizike psikike dhe integritetin tim, prej 
inspektorëve sanitar  në mungesë të mjeteve higjienike, ka pas vërejtje për mirëmbajtjen e 
pastërtisë. 
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Kemi realizuar ndonjëherë të hyra vetanake në shkollë ne rasteve specifike kur 
ndonjëherë është kërkuar ndonjë ndihmë që ti ndihmohet ndonjë nxënësi  për shërim,  ka 
pas vetëm për duplikat të dëftesave nga 1 €. 
 
 
 Dëshmitari –i dëmtuari A. S., iu është dhënë vërejtje se është i detyruar që flet të 
vërtetën dhe se nuk guxon asgjë të hesht, dhe paralajmëruar se dhënia e dëshmisë së 
rreme paraqet vepër penale, dhe se ka të drejtë të mos përgjigjet në pyetje të veçanta nëse 
përgjigja e vërtet do ta sjellke para ndjekjes penale. 
Pas kësaj dëshmitari jep betimin me leximin e tekstit të betimit.  
 
 
P (Prokurori) :  A mundesh me na tregu se çka ke punuar më herët? 
 
D ( A. S.) : Nga viti  1989 deri më tani në Gjimnazin “H. B.” ku dhe tani punojë. Kontratën 
e punës e kom pas të vlefshme deri në vitin 2016. Fillimisht nga Drejtoria e Arsimit në 
Malishevë me 23.06.2014 jam njoftuar përmes një shkrese se do të shpallet konkurs për 
vendin e punës të cilin e mbulojsha unë në bazë të kontratës, me dt. 25.06.2014 është 
shpallur konkursi për vendin e punës pozita Drejtor të disa shkollave në komunën e 
Malishevës, ndër ta ka qenë e dhe vendi im i punës, arsyeja ka qenë se unë jam zgjedh në 

kundërshtim me ligjin gjegjësisht me udhëzimin administrativ 3/2009 dhe me ligjin e 
AML të R. së Kosovës, edhe pse unë e kom pas kontratën ne nënshkruar nga DKA-ja në 
Malishevë, unë e kam nënshkruar kontratën e punës me punëdhënësin, për validitetin e 
saj e ka vërtetuar Këshilli i pavarur mbikëqyrës i shërbyesve Civil të Kosovës, e ka 
vërtetuar Gjykata Themelore në Gjakovë Dega në Malishevë dhe me 11.09.2015 po ashtu 
Gjykata e Apelit e Republikës  së Kosovës. Unë fillimisht kur kam marrë shkresë për mu 
kthye në vendin e punës në të cilin kam punuar, nuk jam kthyer tash këtë muaj kam 
marrë një shkresë prej Drejtorisë të Arsimit dhe Kryetarit të Komunës se unë mund të 
kthehem në vendin e punës si Drejtor në Gjimnazin ku kam qenë, por këtë nuk e kam 
pranuar për arsye se kam qenë i shantazhuar nga Drejtoria për të mos u kthyer më në 
vendin e punës së mësimdhënësit në lëndën e biologjisë. Tani punoi si mësimdhënës në 
lëndën e biologjisë 16 orë + 4 orë, nuk dëshiron të kthehet në vendin e punës si drejtor, 
për arsye se po më humbet vendi i punës si mësimdhënës i biologjisë. 
Në emër të kompensimit ka marrë diferencën për normën jo të plotë në shumë prej 
3.175,oo €. Kur e kanë larguar nga puna, ka pas pasoja në shëndet, kam pas stres të madh, 
është shqetësuar sepse i ka humbur integriteti tij, i është dëmtuar një punë e tj e 
ndershme që 26 vite në atë shkollë. 
Kontrata  e punës iu është ndërprerë për vendin e punës si Drejtor i shkollës, se gjëja se  
është zgjedhur në vendin e punës së Drejtorit të shkollës  dhe kur iu është vazhduar 
kontrata e 2-të kinse është vazhduar në kundërshtim me ligjin, se nuk është përfillur 
udhëzimi administrativ 3/2009, ku parashihen procedurat, mënyra e zgjedhjes së 
drejtorëve në institucionet edukativo arsimore dhe pastaj më është ndërprerë kontrata e 

punës dhe me dt. 18.07.2014 përmes një aktvendimi Drejtoria e arsimit më ka njoftuar se 
më është ndërprerë marrëdhënia e punës si Drejtor në Gjimnazin, kundër të cilit vendim 
kam bërë ankesë në Komisionin për ankesa dhe parashtresa pranë KK në Malishevë, ky 
komision më ka refuzuar ankesën si të pabazë dhe ka sugjeruar Drejtorisë komunale që t’ 
më sistemoj në vendin e punës në shkollën në të cilën kam punuar si mësimdhënës, edhe 
këtë e kam kundërshtuar duke iu drejtuar KPM të Shërbyesve civil. 
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Mbrojtësi av.E. K. : prej kur njiheni me të akuzuarin B. dhe nëse po, prej kur në çfarë 
rrethanash? 
D.A.S.: B. Th. e njoh si nxënës që e kam pas, pastaj  e njoh kur ka ardh me punu në 
gjimnaz ku kam punuar edhe unë, kjo do të thotë se kemi punuar bashkë dhe e kam pas 
shok dhe kemi qenë pothuaj se kemi ndej vazhdimisht bashkë, raportet i kemi pas shumë 
të mira dhe nuk kemi pas asnjëherë problem në mes veti. 
Në pyetjen e av.E.: Kur iu është vazhduar kontrata, a keni pasur raport mbi vlerësimin e 
punës tuaj. I dëmtuari dëshmitari përgjigjet, se përgjegjës për vlerësimin e punës ka qenë 
Drejtoria e Arsimit në Malishevë dhe  a e kanë dhënë nuk di. 
Pozitën e drejtorit nga koha kur i akuzuari është emëruar Drejtor i DKA-së, e kam 
mbajtur më së paku 7 muaj e gjysmë. Kur është shpallur konkursi, nuk kam konkurruar 
për këtë pozitë, pasi që kam konsideruar se unë kam pasur kontratë valide e cila ka 
vlejtur deri më 27.09.2016 të lëshuar nga punëdhënësi. 
Mbas ndërrimit të pozitës së drejtorit, jam sistemuar në vend tjetër të punës, më kanë 
sistemuar në vendin e punës si profesor i biologjisë me 13 orë  mësimi. 
 
 
Në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit av.E.: Ju thatë pak më parë se udhëzimi 

administrativë 3/2009 nuk e ka rregulluar në mënyrë të kjartë çështjen e pozitës së 
drejtorit  pas mbarimit të mandatit, a është e saktë që në vitin 2009 kjo çështje nuk ka qenë 
e rregulluar? Dëshmitari i dëmtuari përgjigjet, kjo çështje nuk ka qenë e rregulluar, 
udhëzimi administrativ 8/2014 është në fuqi, prej 25.02.2014, kur është aprovuar ky 
udhëzim administrativ i dëmtuari e ka  pasur pozitën e drejtorit? 
 
Gjatë kohës sa i dëmtuari ka qenë drejtor, ka pas vërejtje pasi që është shkarkuar nga 
puna e drejtorit, vërejtja iu është shqiptuar me 31.07.2014, ndërsa në aktvendim më 
shkruan që është shkarkuar nga pozita e drejtorit nga dt. 18.07.2014, ka qenë vërejtje me 
shkrim  për shkak se nuk e ka përfillur një raport të Inspektoratit të Arsimit në Gjakovë, 
në të cilin raport është sugjeruar që të jap vërejtje ndaj 2 mësimdhënësve të shkollës së tij  
të cilën gjë ai  e kam bërë si drejtor, por vërejtja që e ka bërë ky,  ka qenë gjëja e butë të 
cilën e ka shqiptuar, kjo ka qenë arsyeja pse iu është bërë vërejtja verbale e jo me shkrim, 
ku njëri nga ata mësimdhënës është drejtor i kësaj shkolle. 
 
Av.E.: Gjatë kohës sa keni qenë drejtor ku dhe i akuzuari ka qenë Drejtor i DKA-së në 
Malishevë, a ka pas auditim në atë shkollë? 
D.A.S.: Po ka pas auditim, është bërë një auditim për vitin shkollor janar 2013 -dhjetor 
2013, auditimi është bërë me dt. 19.02.2014, nga  Auditori i brendshëm i Komunës,  ku më 
është rekomanduar që mjetet që grumbullohen në  emër të duplikateve në shkollë tash e 
tutje duhet të dorëzohen në Komunë, për arse se më herët nuk kemi pas një urdhëresë që 
këto mjete të dorëzohen në Komunë. 

Aktualisht kam kontratë të përhershme të punës për 16 orë mësimore për lëndën e 
biologjisë dhe për 4 orë mësimore për kohë të caktuar deri më 31.08.2016, nuk ka pranuar 
pozitën e Drejtorit, për arsye se nga DKA në Malishevë iu është thënë se vendi i punës të 
cilin është duke e mbajtur, do të shpallet në kohë të pacaktuar  dhe në rastin tim nuk do 
të zbatohet udhëzimi administrativ 8/2014 që e rregullon këtë çështje, për këtë ka pasur 
përgjigje gojore nga ana e drejtorit të DKA-së, këtu të akuzuarit. 
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Në pyetjen e të akuzuarit B. : Pse mendon se unë kam vepruar qëllimisht kundër 
dëshmitarit? 
Dëshmitari – dëmtuari sepse ka vepruar sipas urdhrave të tjerëve nga kush nuk e di. 
I dëmtuari deklaron se  sa i përket kompensimit unë jam kompensuar dhe këtë çështje ia 
lë gjykatës  në vlerësim. 
 
Nga dëshmia e dëshmitarit –dëmtuarit Sh. M., dhënë në shqyrtimin kryesor është 
konstatuar,  se nga viti 2003 e gjer në vitin 2007 ka punuar  si mësimdhënës i edukatës 
qytetare dhe informatikës, ndërsa nga viti 2007, është zgjedhur me konkurs të rregullt si 
Drejtor i kësaj shkolle, mandati i 2-të i dytë  në bazë të kontratës së punës Nr.11/39 e dt. 
01.10.2012 deri më 01.10.2015, ky e  ka vazhduar të kryen punët dhe detyrat e punës të 
drejtorit deri, deri në gusht të vitit 2014, ku me aktvendim të Drejtorit të Drejtorisë 
Komunal të Arsimit me nr. 405 iu është ndërprerë marrëdhënia e punës si drejtor i kësaj 
shkolle. Gjëja se kontrata është vazhduar në mënyrë jo valide të jashtligjëshme, për këtë 
vend të tij  të punës si drejtor, është shpallu konkurs, i dëmtuari  nuk ka konkurruar për 
arsye se ka pasur kontratën edhe për 14 muaj dhe në këtë konkurs në vendin e tij të punës 
është zgjedhur si drejtoresh  mësimdhënësja A. M.. 
Lidhur me anulimin e kontratës së punës ka bërë ankesë, në organet kompetente si në 
DKA pastaj edhe pranë komisionit për ankesa të KK Malishevës. Përgjigje në ankesën e tij 
të parashtruar ka marrë me shkrim nga organet në të cilat ka parashtruar ankesë gjithherë 

negative. Vetëm nga Këshilli i pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës ka 
marr përgjigje pozitive, në të cilën kryetari i Komunës si dhe menaxheri i burimeve 
njerëzore obligohen që në një afat prej 15 ditësh të kthejnë z.Sh. M. Drejtor në SHM”G. T.” 
në fsh. A.. Edhe pse  nga Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovë 
është obliguar që t’ më kthejnë në vendin e punës drejtor të shkollës “G. T.” në fsh. A. 
nuk më kanë kthyer. Pastaj ka bërë  padi në GJTH në Gjakovë –Dega në Malishevë me 
qëllim të realizimit të drejtave të tija dhe çështja ka kaluar në GJA në Prishtinë, ku është 
vendosur pozitivisht . I dëmtuari momentalisht është  i papunë por është angazhuar 
honorar si profesor në Universitetin e Gjakovës “F. A.”. 
Është ankuar në Inspektoratin e arsimit në Gjakovë, të cilët e kanë udhëzuar që të 
ankohem në Inspektoratin e Punës në Prizren, e të cilët kanë  obliguar që procedurat e 
zgjedhjes të anulohen nga DKA-ja dhe të mbetem drejtor aty ku kam qenë, mirëpo e njëjta 
nuk është përfillur prapë nga DKA-ja në Malishevë. 
Lidhur me këtë çështje, me të akuzuarin B., nuk kanë fol, por vetëm përmjet shkresave. 
 
Edhe më parë të akuzuarin B., e ka njohur, edhe ka pasur respekt të veçantë për të njëjtin, 
ka pasur raporte kolegjiale dhe shumë të mira dhe e ka çmuar gjithmonë. Asnjëherë nuk 
kanë pasur mosmarrëveshje. 
Për pozitën e drejtorit të shkollës “G. T.” në A., iu  është vazhduar kontrata në vitin 2011 
dhe nuk ka pasur konkurs dhe nuk është kryer performanca nga organet kompetente. 
Në kontratën e punës të lidhur me të dëmtuarin, të lidhur paraprake, asgjë nuk shkruan  
për vazhdimin e pozitës pa konkurs dhe pa performancë. 

 
U konstatua i akuzuari Sh., nuk ka konkurruar në konkursin që është shpallur nga DKA-
ja dhe me këtë iu është ndërprerë marrëdhënia e punës në pozitën e drejtorit, DKA-ja në 
Malishevë, përkatësisht i akuzuari,  e ka ftuar të dëmtuarin  me iu dhënë mundësinë që të 
punoni si mësimdhënësi në SHF “G. T. ” në fsh. A., ku dhe sistemohet në pozitën e 
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mësimdhënësit, por prapë i dëmtuari ka kërkuar që të kthehem në vendin që e ka pasur 
më parë në vendin e drejtorit të shkollës. 
Dhe kështu ka dashur që çështjen e tij ta qojë deri në fund  për vendin e punës së drejtorit 
të shkollës. Para kalimit të mandatit, është kthyer, ka ushtruar detyrën e drejtorit edhe 1 
muaj e 13 ditë, i ka kaluar kontrata e punës si drejtor. 
I dëmtuari nuk ka pas ndonjë komunikim me të akuzuarin për sistemin e vendit tjetër të 
punës. 
Pra,  konkurs para skadimit të mandatit tij  për vendin e punës së drejtorit, ka pas 30 ditë  
para kohës , i dëmtuari  nuk ka aplikuar, sepse ka menduar se  nuk do t’ a pranojnë në atë 
vend sepse ka qenë i padëshiruar në atë vend. 
 
Se gjatë mandatit të 2-të kur ka qenë drejtor, nuk ka marrë asnjëherë ndonjë vërejtje apo 
sugjerim për punën e tij dhe performancën e tij.  asnjëherë. 
 
Dhe se e ka marrë  kompensimin e të ardhurave për muajt që ka qenë pa punë, i kam 
marrë në shumë prej 6.610,oo euro por nuk i janë kompensuar shpenzimet procedurale 
maltretimet fizike psikike dhe integritetin e  tij. 
Prej inspektorëve sanitar në mungesë të mjeteve higjenike, ka pas vërejtje për 
mirëmbajtjen e pastërtisë. 
 

Nga dëshmia e dëshmitarit –dëmtuarit A. S., dhënë në shqyrtimin kryesor është 
konstatuar se nga viti 1989 deri më tani ka punuar në Gjimnazin “H. B.” ku dhe tani 
punon. Kontratën e punës e ko pas të vlefshme deri në vitin 2016. Fillimisht nga Drejtoria 
e Arsimit në Malishevë me 23.06.2014 është njoftuar përmes një shkrese se do të shpallet 
konkurs për vendin e punës të cilin e mbulojke ky në bazë të kontratës, me dt. 25.06.2014  
është shpallur konkursi për vendin e punës pozita Drejtor të disa shkollave në komunën e 
Malishevës, ndër ta ka qenë edhe vendi tij i punës, arsyeja ka qenë se ky ( këtu i dëmtuari 
Agim) është zgjedh në kundërshtim me ligjin gjegjësisht me udhëzimin administrativ 
3/2009 dhe me ligjin e AML të R. së Kosovës, edhe pse ky e ka pas kontratën ne 
nënshkruar nga DKA-ja në Malishevë, ky e ka nënshkruar kontratën e punës me 
punëdhënësin, për validitetin e saj e ka vërtetuar Këshilli i pavarur mbikëqyrës i 
shërbyesve Civil të Kosovës, e ka vërtetuar Gjykata Themelore në Gjakovë Dega në 
Malishevë dhe me 11.09.2015 po ashtu GJA e R. së Kosovës. ky fillimisht kur ka marrë 
shkresë për mu kthye në vendin e punës në të cilin ka punuar, nuk është kthyer tash këtë 
muaj ka marrë një shkresë prej Drejtorisë të Arsimit dhe Kryetarit të Komunës se ky 
mund të kthehem në vendin e punës si Drejtor në Gjimnazin ku kam qenë, por këtë nuk e 
ka pranuar për arsye se ka qenë i shantazhuar nga Drejtoria për të mos u kthyer më në 
venin e punës së mësimdhënësit në lëndën e biologjisë. Tani punon si mësimdhënës në 
lëndën e biologjisë 16 orë + 4 orë, nuk dëshiron të kthehet në vendin e punës si drejtor, 
për arsye se po i humbet vendi i punës si mësimdhënës i biologjisë. 
Në emër të kompensimit ka marrë diferencën për normën jo të plotë në shumë prej 
3.175,oo €. Kur e kanë larguar nga punua, ka pas pasoja në shëndete, kam pas stres të 

madh, është  shqetësuar sepse i ka humbur integriteti tij, i është dëmtuar një punë e tj e 
ndershme që 26 vite në atë shkollë. 
Kontrata  e punës iu është ndërprerë për vendin e punës si Drejtor i shkollës, se gjëja se  
është zgjedhur në vendin e punës së Drejtorit të shkollës dhe kur iu është vazhduar 
kontrata e 2-të kinse është vazhduar në kundërshtim me ligjin, se nuk është përfillur 
udhëzimi administrativ 3/2009, ku parashihen procedurat, mënyra e zgjedhjes së 
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drejtorëve në institucionet edukativo arsimore dhe pastaj më është ndërprerë kontrata e 
punës dhe me dt. 18.07.2014 përmes një aktvendimi Drejtoria e arsimit e ka njoftuar se i 
është ndërprerë marrëdhënia e punës si Drejtor në Gjimnazin, kundër të cilit vendim ka 
bërë ankesë  në Komisionin për ankesa dhe parashtresa pranë KK në Malishevë, ky 
komision i ka refuzuar ankesën si të pabazë dhe ka sugjeruar Drejtorisë komunale që t’ 
më sistemoj në vendin e punës në shkollën në të cilën ka punuar si mësimdhënës, edhe 
këtë e ka kundërshtuar duke iu drejtuar KPM të Shërbyesve civil. 
 
 
Se B. Th. e njeh qysh si nxënës që e ka pas, pastaj e njeh kur ka ardhë me punu në gjimnaz 
ku ka punuar edhe ky, kjo do të thotë se kanë punuar bashkë dhe e ka pas shok dhe kanë 
ndejë vazhdimisht bashkë, raportet i kanë pas shumë të mira dhe nuk kanë pas asnjëherë 
problem në mes veti. 
Kur iu është vazhduar kontrata, përgjegjës për vlerësimin e punës ka qenë Drejtoria e 
Arsimit në Malishevë dhe  a e kanë dhënë nuk di. 
Pozitën e drejtorit nga koha kur i akuzuari është emëruar Drejtor i DKA-së, e  ka mbajtur 
më së paku 7 muaj e gjysmë. Kur është shpallur konkursi, nuk ka konkurruar për këtë 
pozitë, pasi që kam konsideruar se ky ka pasur kontratë valide e cila ka vlejtur deri më 
27.09.2016 të lëshuar nga punëdhënësi. 
Mbas ndërrimit të pozitës së drejtorit, është sistemuar në vend tjetër të punës, e kanë 

sistemuar në vendin e punës si profesor i biologjisë me 13 orë  mësimi. 
 
 
Në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit av.E.: Ju thatë pak më parë se udhëzimi 
administrativë 3/2009 nuk e ka rregulluar në mënyrë të qartë çështjen e pozitës së 
drejtorit  pas mbarimit të mandatit, a është e saktë që në vitin 2009 kjo çështje nuk ka qenë 
e rregulluar? Dëshmitari i dëmtuari përgjigjet, kjo çështje nuk ka qenë e rregulluar, 
udhëzimi administrativ 8/2014 është në fuqi, prej 25.02.2014, kur është aprovuar ky 
udhëzim administrativ i dëmtuari e ka pasur pozitën e drejtorit? 
 
Gjatë kohës sa i dëmtuari ka qenë drejtor, ka pas vërejtje pasi që është  shkarkuar nga 
puna e drejtorit, vërejtja iu është shqiptuar me 31.07.2014, ndërsa në aktvendim më 
shkruan që është shkarkuar nga pozita e drejtorit nga dt. 18.07.2014, ka qenë vërejtje me 
shkrim  për shkak se nuk e ka përfillur një raport të Inspektoratit të Arsimit në Gjakovë, 
në të cilin raport është sugjeruar që të jap vërejtje ndaj 2 mësimdhënësve të shkollës së tij  
të cilën gjë ai  e kam bërë si drejtor, por vërejtja që e ka bërë ky,  ka qenë gjëja e butë të 
cilën e ka shqiptuar, kjo ka qenë arsyeja pse iu është bërë vërejtja verbale e jo me shkrim, 
ku njëri nga ata mësimdhënës është drejtor i kësaj shkolle. 
 
Gjatë kohës sa ka qenë drejtor,  ku dhe i akuzuari ka qenë Drejtor i DKA-së në Malishevë, 
a ka pas auditim në atë shkollë, është bërë një auditim për vitin shkollor janar 2013 - 
dhjetor 2013, auditimi është bërë me dt. 19.02.2014, nga Auditori i brendshëm i Komunës,  

ku i është rekomanduar që mjetet që grumbullohen në  emër të duplikateve në shkollë 
tash e tutje duhet të dorëzohen në Komunë, për arse se më herët nuk kemi pas një 
urdhëresë që këto mjete të dorëzohen në Komunë. 
Aktualisht ka kontratë të përhershme të punës për 16 orë mësimore për lëndën e 
biologjisë dhe për 4 orë mësimore për kohë të caktuar deri më 31.08.2016,  
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Nuk ka pranuar pozitën e Drejtorit, për arsye se nga DKA në Malishevë iu është thënë se 
vendi i punës të cilin është duke e mbajtur, do të shpallet në kohë të pacaktuar  dhe në 
rastin tij  nuk do të zbatohet udhëzimi administrativ 8/2014 që e rregullon këtë çështje, 
për këtë ka  pasur përgjigje gojore nga ana e drejtorit të DKA-së, këtu të akuzuarit. 
I dëmtuari deklaron se  sa i përket kompensimit unë jam kompensuar dhe këtë çështje ia 
lë gjykatës  në vlerësim. 
 
 
 ANALIZA E PROVAVE 

 
Me kontratën së punës lidhur në mes të udhëheqësit DKA dhe Sh. M. nr.11/39 të datës 

01.09.2012, janë precizuar të drejtat dhe obligimet e themeluesit Sh. M., kur edhe ka 
themeluar marrëdhënien e punës dhe detyrave të punës së drejtorit të SHFMU “ G. T.” në 
fsh A.  K. Malishevës,  në këtë kontratë është cek edhe kohëzgjatja e marrëdhënien së 
punës së drejtorit në këtë shkollë, më saktë marrëdhënien e punës së drejtorit të SHFMU 
“ G. T.”  në fsh A.  K. Malishevës,  e ka themeluar në kohëzgjatje prej katër viteve (4) 
viteve, duke filluar nga dt.01.10.2011, deri më dt. 01.10.2015, në bazë të kontratës të 
protokolluar më dt. 01.09 2012, do të thotë pasi që ka filluar punën një ( 1 ) vit e një (1) 
muaj. 
 
       - Me aktvendimit të DKA-së me nr.11/288 të datës 18.07.2014 , është konstatuar se  
është Refuzuar ankesa nr.011/240 e dt. 07.07.201, e Sh. M. nga fsh. A. K. Malishevës 
lidhur me ndërprerjen e kontratës së punës nga DKA. Në baz te udhëzimit administrative 
nr. 03/2009 ju është ndërpre kontrata  e punës z. Sh. M., pasi kontrata e punës është 
vazhduar në kundërshtim me Ligjin e arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. 
Në këtë Udhëzim Administrative, ka qenë e përcaktuar qartë sinë ë nenin 6 pika 3 ku 
thuhet se drejtorët kanë drejt të rizgjodhën në të njëjtin institucion , por duhet respektohet 
ky udhëzim Administrativë. 
 

-Me raportin zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale me 

nr.113/2014 të dt. 17.07.2014. ku me kërkesën e Sh. M. drejtor në shkollën fillore “ G. T.” 
në fsh A.  K. Malishevës, ku se bashku me kërkesë të cilës ia ka bashkangjitur edhe 
ankesën  kundër Njoftimit të shpallur të dt. 23.06.2014, me nr. Të referencës Nr. 11/315 , 
përmes njoftimit se do të rihapet Konkursi për Drejtor të shkollën fillore “ G. T.” në fsh A.  
K. Malishevës, Inspektoret e punës 1. G. S. dhe 2. S. K. gjatë inspektimit me rastin e 
kontrollit dhe shikimit të dokumenteve të ofruara nga ana e Sh. M., është vërtetuar se Sh. 
M. ka themeluar marrëdhënien e punës me Drejtorinë Komunale për Edukim KK 
Malishevë, me afat të caktuar dhe atë nga data 01.10.2011 deri më dt. 01.10.2015, si drejtor 
në shkollën fillore “ G. T.” në fsh A.  K. Malishevës, me orar të plotë të punës 40 orë në 
javë dhe pagë mujore 471,42 € me kontratë te punës 11/39 ( ku kontrata e punës 
plotësisht është e bazuar në ligjtë punës Nr. 03-L/212). 

Inspektorët e punës pas vlerësimit të dokumentacionit të ofruar nga parashtruesi i 
kërkesë dhe DKAKE – Malishevë është konstatuar se punëdhënësi DKA Malishevë, ka 
bërë shkelje të dispozitave ligjore të Ligjit të punës Nr. 03-L/212, konkretisht neneve 10 
dhe 11 duke mos respektuar këto dispozita ligjore që rregullojnë Marrëdhënien ë Punës. 

Inspektorët e punës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, kanë obliguar 
punëdhënësin DAKE në Malishevë, që të respektoi në tersi Kontratën e punës të lidhur në 
mesë të z. Sh. M. dhe DKAE- Malishevë, dhe të tërhiqet vendimi për shpalljen e konkursit 
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për Drejtor të Shkollës fillore “ G. T.” në fsh A.  K. Malishevës, pasi që z. Sh. M. veç është 
drejtor i kësaj shkolle nga DKAE K. Malishevë, dhe se kontrata e punës është e 
plotfuqishme deri me datën e skadimit më dt. 01.10.2015.  

 
-Me  shkresën e Komunës së Malishevës me nr.11/694, datës 23.07.2014, 
përkatësisht përgjigjën  me vërejtje ndaj Raportit të trupit Ekzekutiv Inspektoratit 
të Punës në Prizren është cekur, se ne si Drejtori  e Arsimit  konsiderojmë që nuk 
janë shkelur asnjë nga këto shkelje siç janë cek në raportin e Inspektoratit të Punës 
113/2014. Ne si Drejtori e Arsimit konsiderojmë që nuk janë  shkelur asnjë nga 
këto ligje në këtë rast pasi që DKA ka shpallur këto vende të punës për ta 
respektuar Udhëzimin Administrativë të lëshuar nga MASHT më nr. 03/2009 i dt. 
09.02.2009. 
DKA- Malishevë ka marrë këtë hap për të rishpallur konkursin për Drejtor të 
shkollave në të gjitha ato  shkolla ku nga Drejtoria  e  mëparshme e Arsimit është 
konstatuar që ka pasur shkelje ligjore të këtij Udhëzimi Administrativë 
përkatësisht të nenit 2 si dhe të nenit 7 të këtij Udhëzimi. 
Inspektorati i punës në mënyrë jo të plotë ka konstatuar gjendjen faktike, në këtë 
rast nuk e ka marr për bazë Udhëzimin Administrativ të MASHT lidhur me 
respektimin e procedurave të rizgjedhjes së drejtorëve. 
Duke u nisur nga këto rrethana Inspektorati i punës nuk e ka konstatuar se 

Drejtorët e shkollave, Sekretaret, si dhe zv. Drejtorët e shkollave deri me tani kanë 
qenë shërbyes civil.  
Andaj, duke u nisur nga kjo që kemi në këtë raport konsiderojmë që në raportin 
inspektoratit të punës nuk është konstatuar gjendje reale dhe faktike dhe nuk është 
konstatuar së me rastin e rizgjedhjes së këtij drejtori ka pasur shkelje të Udhëzimit 
Administrativ të lëshuar nga MASHT me nr. 3/2009 dt. 09.02.2009. 

 
-Me procesverbalin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Sh.F.M.U 

”G. T.” në fsh. A. të dt. 06.08.2014, se është Konstatuar se është mbajtur mbledhja e 
jashtëzakonshme e këshillit të SH.F.M.U. “G. T.” në A., ku u diskutua lidhur me pranimin 
e pozitës  për drejtor të shkollës nga  znj. A. M. dhe të ndryshme, përveç kë saj u diskutua 
edhe për atë se në komisionin për zgjedhjen e drejtorit të SH.F.M.U. “G. T.” në A., nuk ka 
qen përfaqësuesi i shkollës. 

 Po ashtu duhet cekur se në këtë mbledhje në prezencën e anëtarëve të këshillit të 
SH.F.M.U. “G. T.” në A., 1. H. H.  anëtarë i DKAE-së, 2. Xh. B. anëtarë i Këshillit të 
shkollës, 3. R. M. anëtarë i Këshillit të shkollës, 4. E. K. prezent nga SBASHKU Malishevë, 
5. Sh. M.  Drejtori  i Shkollës. 

Në prezencë të lartpërmendurve znj A. M. i dorëzohen të gjitha mjetet e TI-së, 
vulat ( 20 kompjuterë) projektor, 4 printer dhe inventarin tjetër komplet, ku edhe pranoi 
detyrën e drejtorit të SH.F.M.U. “G. T.” në A. Procesverbalin e mbajti Sh. M. drejtori deri 
në dorëzimin e punës dhe detyrave të punës drejtorit të zgjedhur znj. A. M. 

Gjykata ja fali besimin  procesverbalit nga mbledhja e jashtëzakonshme të 

mbajtur në SH.F.M.U. “G. T.” në A., për arsye se në këtë mbledhje ka qenë edhe këtu i 
dëmtuari drejtori i deri atëhershëm z. Sh. M. i cili edhe është procesmbajtës i kësaj 
mbledhjeje, ku ju janë  dorëzuar mjetet e punës dhe detyra e punës së drejtorit të 
SH.F.M.U. “G. T.” në A. K. Malishevë. 
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-Me  njoftimin e Komunës së Malishevës me nr.ref 11/315 të dt. 23.06.2014, janë 
njoftuar të gjitha shkollat se në bazë të Urdhëresës Administrative nr. 03/2009, me të 
cilën urdhëresë janë caktuar procedurat për zgjedhjen e drejtorëve të institucioneve 
edukativo arsimore dhe aftësuese ( Ligji i punës nr. 03/L-212 neni 8 pika 1.2) Drejtori për 
arsim dhe Edukim ka vendosur që të rihap konkurs për të gjitha ato shkolla ku drejtorëve 
ju ka vazhduar kontrata në kundërshtim me udhëzimet dhe ligjet që rregullojnë këtë 
çështje.  
 
Gjykata ja fali besimin në tersi Njoftimit të lëshuar nga Komuna e Malishevës, me 
nr.Ref.11/315 të dt. 23.06.2014, meqenëse është dokument publik i cili ju ka dorëzuar çdo 
shkolle në Komunën e Malishevës. 
 

Ankesës së të dëmtuarit Sh. M. të dt. 07.07.2014. 
 

-Me  rekomandimin të MASHT-it me nr.281/10/1-6 të datës 16.07.2014. Gjykata 
konstaton se është dhënë vetëm rekomandim  parashtruesit të ankesës z. Sh. M., se për 
këtë çështje duhet ti drejtohet MPMS- Inspektoratit  të punës në Prizren.  

Gjykata këtë rekomandim të lëshuar nga z. Z. O., USIA në Gjakovë. si të bazuar. 
 

- Me aktvendimit për kalim nga pozita e Drejtorit në pozitën e mësimdhënësit me 

nr.11/405, dt. 05.08.2014 e lëshuar nga DKA  në K. Malishevës. Punëtorit Sh. M. 
nga F.sh. A. K. Malishevës i sistemuar në punët dhe detyrat e punës drejtor i 
SHFMU “G. T.” në A. i NDËRPREHT marrëdhënia e punës se drejtorit të SHFMU 
“G. T.” në A. Me hyrjen në fuqi të këtij aktvendimi është shfuqizuar kontrata e 
punës Nr. 11/39 dt. 01.10.2012, e Drejtorisë së Arsimit dhe Edukimit KK- 
Malishevë, hynë në fuqi aktvendimi për caktimin e punëtorit në pozitën e 
mësimdhënësit deri më 31.08.2014, ku edhe është bërë nënshkrimi i kontratave të 
rregullta për personelin mësimdhënës për vitin shkollor 2014-2015. Në këtë 
konkursin e rishpallur  me dt. 25.06.2014, pas intervistimit të aplikantëve, shqyrtoi 
materialin e konkursit nr. 11/317  dhe pas intervistimit të aplikantëve që kanë 
aplikuar për vendin e punës: Drejtor Shkolle komisioni sipas udhëzimit 
administrativ 08/2014 të dt. 25.02.2014, neni 2 pika 6 dhe nenit 7 kryetari i 
komunës në bazë të rezultateve të vlerësimit  e ka aprovuar rekomandimin e 
komisionit për drejtor në institucionet edukativo arsimor dhe aftësisë për këtë 
shkollë  ku kandidati i lartcekur nuk ka qenë pjesë e intervistës ( nuk ka dashur të 
merr pjesë në konkurs ) 
 

 
- Me  vendimit të Komisionit për ankesa të KK Malishevë me nr.01/1353, të dt. 

21.08.2014, është Refuzuar ankesa nr.01/1213 e dt. 22.07.2014, e parashtruar nga z. 
Sh. M. nga A. K- Malishevë, kundër vendimit nr. 11/288 të dt. 18.07.2014, për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës si drejtor i SH.F.M.U “G. T.” në A. K- 

Malishevës.  
Ka mbet në fuqi vendimi i drejtorisë Komunale për arsim nr. 11/405 i dt. 
05.08.2014. 
Si punëtorë i mëparshëm i arsimit, kthehet në vendin e punës si mësimdhënës. 
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Gjykata vendimit nr. 11/288 të dt. 18.07.2014, ja fali besimin, pasi që në këtë 
vendim është vendosur në bazë të Urdhrit Administrativ nr. 03/2009 ku është  
ndërprerë kontrata e z. Sh. M., pasi që kontrata e punës është vazhduar në 
kundërshtim me ligjin e Arsimit si dhe në kundërshtim me Urdhëresën 
Administrative nr. 03/2009, të lëshuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe 
Teknologjisë. Në këtë Udhëzim Administrativ është përcaktuar qartë në nenin 6 
pika 3 se drejtoret kanë të drejtë të rizgjidhen në të njëjtin institucion, por duhet të 
respektohet ky udhëzim Administrativ.  
 
Gjykata Vendimit të Komisionit për ankesa të KK Malishevë me nr.01/1353, të 
dt. 21.08.2014, ja fali besimin pasi që Komisioni për ankesa ka vepruar në pajtim  
me Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin civil të Republikës së Kosovës dhe 
Rregullores nr. 05/2011 për procedurat e Zgjedhjes se Kontesteve dhe Ankesave. 

 
- Ankesës së Sh. M. drejtuar Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të shërbyesve Civil të 

Kosovës në Prishtinë me nr.2524/2014 datës 05.09.2014, me të cilën i dëmtuari Sh. M. 
është ankuar pranë Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të shërbyesve Civil të Kosovës në 
Prishtinë, për të drejtat e tij. Gjykata e konsideron si të drejtë e tij që i takon në bazë të 
ligjit për tu ankuar në një vendim i cili ka të bëjë më të drejtat e tij. 

 

 Ku Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil të Kosovës në Prishtinë, A 
02/611/2014 , ka marr vendim se:  

- Aprovohet si e bazuar ankesa  nr. A 02/611/2014 e dt. 24.11.2014, e parashtruar 
nga ankuesi Sh. M.  

- Anuloohet procedura e rekrutimit sipas konkursit të shpallur me dt. 25.06.2014 me 
nr. 11/317 për të gjitha pozitat e drejtorëve të SHFMU dhe të drejtorëve të SHML 
në Komunën e Malishevës. 

- Shfuqizohet Vendimi nr. 01/1811 i dt. 10.11.2014 i komisionit për zgjedhjen e 
Kontesteve dhe Ankesave i Komunës se Malishevës, Aktvendimi nr. 11/405 i dt. 
05.08.2014 i Drejtorit për Arsim dhe edukim në Komunën e Malishevës, si dhe 
njoftimi i Drejtorit të Drejtorisë për Arsim dhe Edukim në Komunën e Malishevës 
nr. 11/351 i dt. 01.08.2014 për përzgjedhjen e drejtorit të SHFMU “G. T.” në A. K. 
Malishevës. 

- Obligohet Kryetari i Komunës për kthimin e z. M. në pozitën e drejtor i  SHFMU “ 
G. T.” në A. K. Malishevës, sipas kontratës nr. 11/356 t; dt. 27.09.2012. 

- Obligohet Kryetari i Komunës dhe menaxheri i Burimeve Njerëzore në Komunën  
e Malishevës për zbatimin e këtij vendimi brenda afatit 15 ditësh nga dita e 
pranimit të tij. 

Gjykata ia fali besimin  vendimit Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbim Civil të 
Kosovës në Prishtinë, ja fali besimin edhe nga fakti se ky vendim është vendim i nxjerr 
nga Organi Shtetëror i shqyrton ankesat. 
 

-Bëhet shikimi dhe leximi i padisë për anulimin e aktvendimit mbi ndërprerjen e 
kontratës së punës dhe kompensimin e të ardhurave personale të paditësit Sh. M. drejtuar 
GJTHGJ Dega Malishevë. 
Gjykata lidhur me padinë e parashtruar e vërteton se i dëmtuari Sh. M. ka parashtruar 
padi për anulimin e aktvendimit mbi ndërprerjen e kontratës së punës si dhe 
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kompensimin e të ardhurave personale, kjo është fakt dhe është e drejtë e tij të cilën e ka 
shfrytëzuar. 
 
 
II. 
 
Me kontratën së punës lidhur në mes të udhëheqësit DKA dhe A. S.  nr.11/356 të datës 

27.09.2012, janë precizuar të drejtat dhe obligimet e themeluesit A. S., kur edhe ka 
themeluar marrëdhënien e punës dhe detyrave të punës së drejtorit të Gjimnazit  “ H. B.”  
në Malishevë,  në këtë kontratë është cek edhe kohëzgjatja e marrëdhënien së punës së 
drejtorit në këtë shkollë, më saktë marrëdhënien e punës së drejtorit të Gjimnazit  “ H. B.  
në Malishevë,  e ka themeluar në kohëzgjatje prej katër viteve (4) viteve, duke filluar nga 
dt.01.09.2012, deri më dt. 31.08.2016, në bazë të kontratës të protokolluar më dt. 27.09 
2012. 
 

-Me  njoftimin e Komunës së Malishevës me nr.ref 11/303 të dt. 23.06.2014, janë 
njoftuar të gjitha shkollat se në bazë të Urdhëresës Administrative nr. 03/2009, me të 
cilën urdhëresë janë caktuar procedurat për zgjedhjen e drejtorëve të institucioneve 
edukativo arsimore dhe aftësuese ( Ligji i punës nr. 03/L-212 neni 8 pika 1.2) Drejtori për 
arsim dhe Edukim ka vendosur që të rihap konkurs për të gjitha ato shkolla ku drejtorëve 
ju ka vazhduar kontrata në kundërshtim me udhëzimet dhe ligjet që rregullojnë këtë 
çështje.  
 
Gjykata ia fali besimin në tërësi njoftimit të lëshuar nga Komuna e Malishevës, me 
nr.Ref.11/303 të dt. 23.06.2014, meqenëse është dokument publik i cili ju ka dorëzuar çdo 
shkolle në Komunën e Malishevës edhe Gjimnazit “ H. B. “ në Malishevë. 

 
       - Me aktvendimit të DKA-së me nr.11/289 të datës 18.07.2014 , është konstatuar se  
është Refuzuar ankesa nr.011/241 e dt. 07.07.201, e A. S. nga fsh. B., K. Malishevës lidhur 
me ndërprerjen e kontratës së punës nga DKA. Në baz te udhëzimit administrative nr. 03 
/2009 ju është ndërpre kontrata  e punës z. A. S., pasi kontrata e punës është vazhduar në 
kundërshtim me Ligjin e arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. 
Në këtë Udhëzim Administrative, ka qenë e përcaktuar qartë sinë ë nenin 6 pika 3 ku 
thuhet se drejtorët kanë drejt të rizgjodhën në të njëjtin institucion, por duhet respektohet 
ky udhëzim Administrativë. 
 

-Me ankesën e ankuesit A. S. e datës 07.07.2014 kundër DKA-së K. Malishevë. 
Parashtruesi i ankesës është ankuar kundër  njoftimit të dt. 23.06.2014, me nr. Referencës 
11/303 përmes të cilit është njoftuar se do të rihapet konkursi për drejtor të Gjimnazit   “ 
H. B.” në Malishevë, po ashtu është ankuar edhe ndaj konkursit të shpallur të dt. 
25.06.20914, me nr. Reference 11/317, nga Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë. 
 

- ankesa për Inspektoratin e Arsimit në Gjakovë me nr.235/10/1-6 datës 
07.07.2014. 
 

-Me  rekomandimin të MASHT-it me nr.232/10/1-6 të datës 16.07.2014. Gjykata 
konstaton se është dhënë vetëm rekomandim  parashtruesit të ankesës z. A. S., se për këtë 
çështje duhet ti drejtohet MPMS- Inspektoratit  të punës në Prizren.  
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Gjykata këtë rekomandim të lëshuar nga z. Z. O., USIA në Gjakovë si të bazuar 
 

- ankesa së datës 30.07.2014 drejtuar Inspektoriatit të punës në Prizren. 
 

- ankesa kundër aktvendimit me nr.01/1226 të datës 22.07.2014. 
 

- Me vendimit të Komisionit për ankesa të KK Malishevë me nr.01/1352, të dt. 
21.08.2014, është Refuzuar ankesa nr.01/1226 e dt. 23.07.2014, e parashtruar nga z. 
A. S. nga F.sh. B. K- Malishevë, kundër vendimit nr. 11/288 të dt. 18.07.2014, për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës si drejtor i Gjimnazit  “H. B. “ në Malishevë.  
Ka mbet në fuqi vendimi i drejtorisë Komunale për arsim nr. 11/288 i dt. 
18.07.2014. 
Si punëtorë i mëparshëm i arsimit, kthehet në vendin e punës si mësimdhënës, nga 
i cili ka ardhë. 
 
Gjykata vendimit nr. 11/288 të dt. 18.07.2014, ja fali besimin, pasi që në këtë 
vendim është vendosur në bazë të Urdhrit Administrativ nr. 03/2009 ku është  
ndërprerë kontrata e z. A. S., pasi që kontrata e punës është vazhduar në 
kundërshtim me ligjin e Arsimit si dhe në kundërshtim me Urdhëresën 
Administrative nr. 03/2009, të lëshuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë. Në këtë Udhëzim Administrativ është përcaktuar qartë në nenin 6 
pika 3 se drejtoret kanë të drejtë të rizgjidhen në të njëjtin institucion, por duhet të 
respektohet ky udhëzim Administrativ.  
 
Gjykata Vendimit të Komisionit për ankesa të KK Malishevë me nr.01/1352, të 
dt. 21.08.2014, ja fali besimin pasi që Komisioni për ankesa ka vepruar në pajtim  
me Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin civil të Republikës së Kosovës dhe 
Rregullores nr. 05/2011 për procedurat e Zgjedhjes se Kontesteve dhe Ankesave. 

 
- ankesës kundër vendimit drejtuar  KPMSHCK me nr.prot 2489/2014, datës 

03.09.2014. 
Me vendimin e  KPMSHCK me nr.prot 3233/2014, datës 29.10.2014 
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbim Civil të Kosovës në Prishtinë, A 

02/611/2014 , ka marr vendim se:  
- Shfuqizohet vendimi 01/1352 i dt. 21.08.2014, i komisionit për zgjidhjen e 

Kontesteve dhe Ankesave të komunës së Malishevës , aktvendimi numër 11/289 të 
dt. 18.07.2014  i drejtorisë për Arsim dhe Edukim në Malishevë si dhe aktvendimin 
nr. 11/400 i dt. 05.08.2014 i Drejtorisë për arsim dhe Edukim.  

- Detyrohet Komisioni për Zgjedhjen e Kontesteve dhe Ankesave i Komunës së 
Malishevës , që t’i ndërmarr të gjitha veprimet procedurale ligjore për rishqyrtimin 
e ankesës me nr. 11/317 t; dt. 23.07.2014, në pajtim me rekomandimet e kërtij 
vendimi.  

- Pezullohet të gjitha efektet e veprimeve administrative që rrjedhin nga  procedura 
e rekrutimit sipas konkursit të shpallur nga Drejtoria e Arsimit dhe Edukim me nr. 
11/317 dt. 25.06.2014 për vendin e punës Drejtor i Gjimnazit “ H. B. “, në 
Komunën e Malishevës deri në marrjen e vendimit përfundimtar. 
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- Obligohet Kryetari i Komunës dhe udhëheqësi i personelit në komunën e 
Malishevës, që të bëjë zbatimin e këtij vendimi në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit të tij.  

- Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil  të Kosovës, duhet të njoftohet 
me shkrim pas ndërmarrjes së veprimeve në pajtim me këtë vendim. 

- Vendimi hyn në fuqi nga dita e nënshkrimit nga ana e kryetarit të kolegjit. 
 

Gjykata ia fali besimin vendimit Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbim Civil të 
Kosovës në Prishtinë, ja fali besimin edhe nga fakti se ky vendim është vendim i nxjerr 
nga Organi Shtetëror i shqyrton ankesat. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit B. Th. av. E. K. i propozon Gjykatës që si prova të administrohen 
udhëzimet administrative mr nr.03/2009 i  dt. 09.02.2009, udhëzimi administrativ 
nr.08/2014, datës  25.02.2014, si dhe raportin e auditimit të KK Malishevë nr.01/417 datës 
19.02.2014.KTGJ muarë:a k t v e n d i m, aprovohet  kërkesa e mbrojtësit të akuzuarit B. 
Th. av. E. K. që si prova të administrohen edhe udhëzimet administrative mr nr.03/2009 i  
dt. 09.02.2009,  nr.08/2014, datës  25.02.2014, si dhe raportin e auditimit të KK Malishevë 
nr.01/417 datës 19.02.2014. 
 
Prokurori i shtetit i propozon trupit gjykues që si provë të administrohen edhe vendimi i 

SKPMSHSK nr.4092/2014 datës 18.12.2014. ktgj, muarë : a k t v e n d i m  aprovohet 
kërkesa e prokurorit të shtetit që si provë të administrohet vendimi i SKPMSHSK 
nr.4092/2014 datës 18.12.2014. 
 

Gjykata vendosi si në dispozitiv sa i përket te akuzuarit B. Th., pasi që Prokuroria, 
nuk i ofroj prova të mjaftueshme Gjykatës, që dëshmojnë se i akuzuari e  ka kryer veprën 
penale për të cilën akuzohet, edhe provat të cilat i ofroj ishin kontradiktore dhe nuk 
përputheshin njëra me tjetrën, edhe faktike rasti i rihapjes së konkursit për vendin e 
punës  drejtor në shkollën fillore “ G. T.” në fsh A.  K. Malishevës, në bazë të ankesës së 
drejtorit  Sh. M. është zhvilluar procedura administrative pranë DKA-së, Komisionit për 
ankesa të KK Malishevë, Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbim Civil të Kosovës në 
Prishtinë ku është vendosur dhe  ka marr vendim A 02/611/2014 se:  
Aprovohet si e bazuar ankesa  nr. A 02/611/2014 e dt. 24.11.2014, e parashtruar nga 
ankuesi Sh. M..  
Anulohet procedura e rekrutimit sipas konkursit të shpallur me dt. 25.06.2014 me nr. 
11/317 për të gjitha pozitat e drejtorëve të SHFMU dhe të drejtorëve të SHML në 
Komunën e Malishevës. 
Shfuqizohet Vendimi nr. 01/1811 i dt. 10.11.2014 i komisionit për zgjedhjen e Kontesteve 
dhe Ankesave i Komunës se Malishevës, Aktvendimi nr. 11/405 i dt. 05.08.2014 i Drejtorit 
për Arsim dhe edukim në Komunën e Malishevës, si dhe njoftimi i Drejtorit të Drejtorisë 
për Arsim dhe Edukim në Komunën e Malishevës nr. 11/351 i dt. 01.08.2014 për 
përzgjedhjen e drejtorit të SHFMU “G. T.” në A. K. Malishevës. 

Obligohet Kryetari i Komunës për kthimin e z. M. në pozitën e drejtor i  SHFMU “ G. T.” 
në A. K. Malishevës, sipas kontratës nr. 11/356 t; dt. 27.09.2012. 
Obligohet Kryetari i Komunës dhe menaxheri i Burimeve Njerëzore në Komunën e 
Malishevës për zbatimin e këtij vendimi brenda afatit 15 ditësh nga dita e pranimit të tij. 
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Po ashtu edhe lidhur me  rastin e rihapjes së konkursit për vendin e punës  drejtor 
në Gjimnazin  “ H. B.” në Malishevës, në bazë të ankesës së drejtorit  A. S.  është zhvilluar 
procedura administrative pranë DKA-së, Komisionit për ankesa të KK Malishevë, 
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbim Civil të Kosovës në Prishtinë ku është 
vendosur dhe  ka marr vendim A 02/611/2014 se:  

 
Shfuqizohet vendimi 01/1352 i dt. 21.08.2014, i komisionit për zgjidhjen e 

Kontesteve dhe Ankesave të komunës së Malishevës, aktvendimi numër 11/289 të dt. 
18.07.2014 i drejtorisë për Arsim dhe Edukim në Malishevë si dhe aktvendimin nr. 11/400 
i dt. 05.08.2014 i Drejtorisë për arsim dhe Edukim.  
Detyrohet Komisioni për Zgjedhjen e Kontesteve dhe Ankesave i Komunës së Malishevës 
, që t’i ndërmarr të gjitha veprimet procedurale ligjore për rishqyrtimin e ankesës me nr. 
11/317 t; dt. 23.07.2014, në pajtim me rekomandimet e këtij vendimi.  
Pezullohet të gjitha efektet e veprimeve administrative që rrjedhin nga  procedura e 
rekrutimit sipas konkursit të shpallur nga Drejtoria e Arsimit dhe Edukim me nr. 11/317 
dt. 25.06.2014 për vendin e punës Drejtor i Gjimnazit “ H. B. “, në Komunën e Malishevës 
deri në marrjen e vendimit përfundimtar. 
Obligohet Kryetari i Komunës dhe udhëheqësi i personelit në komunën e Malishevës, që 
të bëjë zbatimin e këtij vendimi në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të tij.  
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, duhet të njoftohet me 

shkrim pas ndërmarrjes së veprimeve në pajtim me këtë vendim. 
Vendimi hyn në fuqi nga dita e nënshkrimit nga ana e kryetarit të kolegjit. 
 

Kur është rihap konkursi për vendin e punës së Drejtorit të shkollës fillore “ G. T. “ 
në fsh. A. K. Malishevës, i dëmtuari Sh. M. nuk ka konkurruar, ka parashtruar ankesë në 
konkursin e shpallur dhe mënyrën e ndërprerjes së kontratës së punës dhe matej është 
zhvilluar procedura siç është përshkruar edhe më provat e lartcekura dhe në fund 
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbim Civil të Kosovës në Prishtinë, ka marrë 
vendim që të kthehet në vendin e punës së drejtorit. 

 Edhe përkundër vendimeve të miratuara si më lart të dëmtuarit nuk kanë marrë 
pjesë në konkursin e shpallur për vendin e punës së drejtorit të shkollës të shkollës fillore 
“ G. T. “ në fsh. A. K. Malishevës, i akuzuari,  e ka ftuar të dëmtuarin me iu dhënë 
mundësinë që të punoni si mësimdhënësi në SHF “G. T. ” në fsh. A., ku dhe sistemohet, 
në pozitën e mësimdhënësit, por prapë i dëmtuari ka kërkuar që të kthehem në vendin që 
e ka pasur më parë në vendin e drejtorit të shkollës fillore “ G. T. “ në fsh. A. K. 
Malishevës. Dhe kështu ka dashur që çështjen e tij ta qojë deri në fund për vendin e punës 
së drejtorit të shkollës. Para kalimit të mandatit, është kthyer, ka ushtruar detyrën e 
drejtorit edhe 1 muaj e 13 ditë, i ka kaluar kontrata e punës si drejtor. 
Po ashtu në bazë të vendimit Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil  të 
Kosovës, është kompensuar për pagat e pa paguara për vendin e punës së drejtorit. 
Pastaj ka bërë  padi në GJTH në Gjakovë –Dega në Malishevë me qëllim të realizimit të 
drejtave të tija dhe çështja ka kaluar në GJA në Prishtinë, ku ka vendosur pozitivisht. 

 
Kur është rihap konkursi për vendin e punës së Drejtorit të Gjimnazit  “ H. B. “  në 

Malishevë, i dëmtuari A. S. nuk ka konkurruar, ka parashtruar ankesë në konkursin e 
shpallur dhe mënyrën e ndërprerjes së kontratës së punës dhe matej është zhvilluar 
procedura siç është përshkruar edhe më provat e lartcekura dhe në fund Këshillit të 
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Pavarur Mbikëqyrës për shërbim Civil të Kosovës në Prishtinë, ka marrë vendim që të 
kthehet në vendin e punës së drejtorit. 
 Edhe përkundër vendimeve të miratuara si më lart të dëmtuarit nuk kanë marrë pjesë në 
konkursin e shpallur për vendin e punës së drejtorit të Gjimnazit  “ H. B. “  në Malishevë, 
por i dëmtuari A. S. ka refuzuar që të kthehet në vendin e punës së Drejtorit në Gjimnazit  
“ H. B. “ në Malishevë. Por është kthyer ne vendin e punës së mësimdhënësit me vetë 
dëshirë. Po ashtu në bazë të vendimit Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil  
të Kosovës, është kompensuar për pagat e pa paguara për vendin e punës së drejtorit. 

 
Në bazë të kësaj sipas konstatimit të Gjykatës,  Prokuroria e shtetit nuk ka ofruar 

prova të mjaftueshme për të provuar se me të vërtetë të akuzuarit B. Th. ka kryer veprën 
penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar  nga neni 422 parag. 1 i KPRK-së. 

 
Gjykata e liroj nga akuza të akuzuarin B. Th. pasi që sipas bindjes së Gjykatës, 

veprimet e të akuzuarit B. dhe mënyra veprimeve  nuk korrespondon me veprën penale,   
keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar  nga neni 422 parag. 1 i KPRK-së, pasi që 
sipas deklaratave të tij, rezulton se i njëjti ka vepruar sipas  kërkesës  sipas udhëzimit të 
Kryetarit të komunës, Konkursi ka qenë i hapur për 13 Drejtor duke u mbështetur në bazë 
të udhëzimeve administrative dhe vendimit të nxjerrur nga MASHT-i. Nuk ka qenë 
vendim i nxjerr nga i akuzuari se duhet rishpallur konkursi dhe njëkohsisht t’iu 

ndërprehet kontrata e punës të dëmtuarve Sh. M. dhe A. S., janë  shpallur konkurset për 
të cilat kanë qenë  kontestuese vendet e punës. 
Kanë qenë kontestuese pozitat e 13 drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme disa, 
duke u mbështetur në atë se kanë lidhur marrëdhënie pune pa konkurs dhe pa 
përformancë. 
Në konkursin e rishpallur të dëmtuarit Sh. M. dhe A. S., nuk kanë konkurruar.   
 

Në përgjithësi si drejtor të shkollave që iu është vazhduar kontrata janë 5 drejtor, 
arsyeja ka qenë rezultati i tyre në konkurs, kualifikimi, performanca etj., ndërsa të tjerëve 
disa nuk kanë konkurruar, e ndër ta që nuk ka konkurruar janë edhe Sh. M. dhe A. S.,  
ndërsa të tjerëve që nuk iu janë vazhduar  kontrata, nuk i kanë plotësuar kriteret sipas 
udhëzimeve administrative.  
Për drejtor të shkollave është hapur konkursi pas shtatë muajve pasi që e kam marrë 
detyrën e drejtorit të arsimit. 
 

I dëmtuarit Sh. M. dhe A. S. kanë zhvilluar procedura në gjykatën kompetente 
lidhur me marrëdhënien e tyre të punës. 
Për përzgjedhjen e drejtorëve  vendimin e merr kryetari i Komunës në bazë të propozimit 
që ia propozon komisioni intervistues, pjesë e të cilit nuk ka qenë dhe nuk iu është lejuar 
me ligj, gjithashtu për çdo vendim qoftë nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për shërbim 
Civil të Kosovës në Prishtinë,  qoftë nga Gjykata  obligohet Kryetari i komunës për 
zbatimin e tyre. 

Në momentin kur të dëmtuarit Sh. M. dhe A. S. iu ka shkëput marrëdhënia e 
punës si Drejtor në shkollat përkatëse, iu ka oftuar vend i punës që të punojnë në 
procesin e  arsimit sipas kualifikimit që kanë,  
Për të dëmtuarin Sh. M. pas ndërprerjes së marrëdhënies së punës si drejtor, për të kaluar 
në detyrën si mësimdhënës në atë shkollë i kanë lëshuar vendimin e punës si 
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mësimdhënës, por i njëjti e ka refuzuar vendimin që të kthehet në vendin e punës 
mësimdhënës. 

I dëmtuari A. S. a ka vazhduar punën si mësimdhënës pas shkëputjes së kontratës 
si drejtor pas skadimit të afatit si drejtor ka vazhduar të punojë si mësimdhënës i lëndës 
së biologjisë. 

Vendim që të shpallet konkurs për vendin e punës si drejtor për SHMU “ G. T.” në 
fshatin A., K. e Malishevës,  dhe në Gjimnazin në Malishevë, për arsye  se kontratat e tyre 
kanë qenë të lidhura pa konkurs dhe pa përformarcë siç parashihet në udhëzimin 
administrativ 3/2009 dhe ka pas për qëllim legjitimimin e kontratës dhe nuk ka pasur 
qëllime tjera, ky ishte qëllimi pse është shpall konkursi. 
 

Është zhvilluar kontest i punës në mes të DKA-së dhe Sh. M. si dhe A. S. dhe të 
njëjtit  me vendim të gjykatës janë kthyer në vendin e punës si drejtor ,por në ndërkohë 
Sh. M.  pas 2 muajsh i ka skaduar afati në bazë të kontratës dhe është sistemuar në vendin 
e punës së mësimdhënësit, kurse sa i përket të dëmtuarit A. S. është kthyer në vendin e 
punës së drejtorit por ka kërkuar që vendi i punës së mësimdhënësit të lëndës së 
biologjisë të mos shpallet konkurs, por i njëjti të ruhet përderisa ti skadojë afati si drejtor. 
Të njëjtit i kanë realizuar të gjitha të ardhurat, të cilat nuk iu janë paguar për kohën deri 
sa janë kthyer në vendin e mëparshëm të punës. 
 

Andaj nga arsyet e theksuara si më lartë Gjykata konstatoj se  në veprimet e të 
akuzuarve  nuk ka asnjë veprim të kundërligjshëm, dhe se prokuroria nuk ka ofruar asnjë 
prove relevante, për vërtetimin e ekzistimit të veprave penale, për të pandehurin   të cila 
iu vihen në barrë me aktin akuzues, prandaj është vendosur si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 
 

Nga sa u cek më lartë, shihet  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 

 
Kështu që, veprimet e kryerjes të kësaj  vepre  penale përbëhen kur personi zyrtar, duke e 
shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat 
zyrtare të tij me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që ti shkaktoi 
dëm personit tjetër ose që seriozisht t’i shkel të drejtat e personit tjetër.   
Për tu konsideruar se kjo vepër është kryer  duhet të plotësohen edhe elemente, që janë:  duhet të 
ekzistoj dashja , pranimi  i dhuratës , tarifës apo përparësisë së çfarëdo lloji rezultati i  kryerjes së 
detyrës zyrtare , etj të caktuara në bazë të nenit 422 të KPRK-së  ( Komentari). 
 
Kjo vepër penale nuk është kryer nga i akuzuari pasi që në veprimet e tij nuk ekziston asnjeri nga 
elementet e caktuar për tu konsideruar se është kryer kjo vepër penale keqpërdorimi i pozitës apo 
autoritetit zyrtar nga neni 422  par.1 të KPRK-së. 
 

Duke marr parasysh se i akuzuari B. Th. ngarkohet sipas bazës  së njëjtë,  
dhe në bazë të asaj siç e ka vërtetuar Gjykata,  se i akuzuari B. Th. nuk e ka kryer veprën 
penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit  nga neni 422 par. 1 të KPRK-së, është 
evidente se nuk është plotësuar asnjëri nga elementet e figurës të veprës penale për të 
cilën të akuzuarit B. Th. i vihen në barrë. 
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Domethënë , duke marr për bazë se në mënyrë evidente mungojnë elementet e figurës së 
veprës penale me të cilën ngarkohet i akuzuari B. Th., është e tepërt të hyhet në 
shqyrtimin e fajësisë të akuzuarit për veprën penale të cekur . 
 

Pran kësaj gjykata tregon se me vlerësimin e të gjitha provave në mënyrën e cekur 
është konstatuar se i akuzuari B. Th. jashtë çdo dyshimi është pafajshëm, provat e 
parashtruara nga ana e prokurorisë sipas kualitet të vet nuk e kanë fuqinë e duhur të 
bindjes se i akuzuari ka kryer veprimet të cilat me aktakuzë i vihen në barrë. Por në rastin 
konkret Gjykata ka gjet të arsyeshme se rregullat që kanë të bëjnë me te,  se provat dhe 
dëshmitë të cilat shkojnë në dëm të akuzuarit duhen të vërtetohen me siguri të plotë, 
përkatësisht “përtej çdo dyshimi”,  nëse ekziston dyshimi lidhur me ato prova, e që në 
rastin konkret Gjykata ka gjet se dyshimi i tillë ekziston, ato nuk mund të merren si të 
vërtetuara nga ana tjetër, premise e poshtme e rregullit të cekur thotë se provat të cilat 
shkojnë në favor të akuzuarit merren si të vërtetuara edhe nëse janë si të mundshme. 
 

Përkatësisht, nëse provat e disponueshme tregojnë vetëm në njoftime të caktuara 
në drejtim të caktuar se i akuzuari ka kryer veprën penale e cila është lëndë e aktakuzës , 
ai në bazë të kësaj gjithsesi duhet të lirohet, kështu që gjykata nuk mundet, përkatësisht 
nuk guxon të bie aktgjykim dënues, nëse nuk është bindshëm pa kurrfarë dileme e 
bindur në ekzistimin e veprës penale. 

  
 Duke respektuar principin e lartcekur dhe duke marr parasysh se prokuroria 

sipas vlerësimit të gjykatës nuk e ka vërtetuar jashtë çdo dyshimi fajin e të akuzuarit. 
 

Është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, në pajtim me dispozitat e nenit 
364 par. 1. nënparag.1.3 të KPPK-së. 
 

Për arsyet se i akuzuari  është liruar nga aktakuza, shpenzimet e procedurës 
penale dhe paushallit, bien në barrë të mjeteve buxhetore, duke u bazuar ne nenin 454 
parag. 1 i KPPK-së. 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 
Departamenti për Krime të rënda 

PKR.nr. 233/14, datë 31.12.2015 
 

 
Sekretarja juridike,                          Kryetari  i trupit Gjykues-Gjyqtari, 
 
Arbnore basha                                                                                       Gëzim  Pozhegu  
 
 
 
 

KËSHILLË JURIDIKE:  Palët kanë të drejtë  që ankesën ta bëjnë në afat  prej15 ditësh nga 
dita e marrjes së aktgjykimit, Ankesa i dërgohet Gjykatës së Apelit të Kosovës e përmes 
kësaj Gjykate. 
 
 


