
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE GJILAN 
 

 

1 (8)  

   
20

18
:0

14
96

3 
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Numri i dokumentit:     00193739 

        PKR.nr 180/16 
 

        NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti për Krime të Rënda, përmes 
trupit gjykues në përbërje: Islam Thaçi, kryetar dhe gjyqtarëve Agim Ademi dhe Boban 
Aleksiq anëtarë të trupit, me zyrtaren ligjore Zahide Rexhepi, në çështjen penale kundër të 
akuzuarit M.S, për shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 
422 par.1 të KPRK-së, duke vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan me 
numër PP.I.nr.141/16, të datës 27.07.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datën 
12.12.2018, publikisht shpalli, ndërsa më 21.12.2018 hartoi  këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari M.S, me pseudonimin Sh..., nga babai B..., dhe nëna L..., e gjinisë C.., i 

lindur me datë ... në Gjilan, me vendbanim në ...., i martuar , ka të kryer shkollën e mesme-
student i gjuhës angleze, i gjendjes së varfër ekonomike, serb, shtetas i Republikës së Kosovës, 
i pa dënuar më parë, dhe ndaj tij udhëhiqet procedurë tjetër penale.  

Në bazë të nenit 364 paragrafi 1 nënparagrafi 1.3  të KPP-ës,  i akuzuari i lartcekur, 
 

 LIROHET NGA AKUZA 
S e p s e:   
I akuzuari në cilësi të Drejtorit në Departamentin për Arsim në Komunën e .... , gjatë 

periudhës kohore që nga muaji Mars 2014 e deri në muajin shtator 2014, duke shfrytëzuar 
detyrën apo autoritetin zyrtar, me qëllim që të përfitojë qfarëdo dobie për vete ose personin 
tjetër, apo t’i shkaktojë dëm personit tjetër, në mënyrë të kundërligjshme dhe në kundërshtim 
me ligjin, gjatë kësaj periudhe kohore ka shkelur Ligjin në fuqi të Republikës së Kosovës, ka 
keqpërdorur pozitën, autoritetin zyrtar, në atë mënyrë që në konkursin e shpallur të datës 
11.03.2014 me nr.4284/6, dhe të datës 13.08.2014 me nr.4973/6, ka pranuar në marrëdhënie 
pune 8 punëtorë ndihmës dhe 5 mësimdhënës në shkollën fillore”...” në fshatin ..., pa i 
përfillur procedurat e parapara me aktet ligjore, konkretisht meudhëzimin administrativ 
nr.18/2009, të datës 18.09.2009, në atë mënyrë që gjatë vitit shkollor 2014/2015 ka pagauar 
më tepër punëtorë ndihmës dhe mësimdhënës, duke i shkaktuar dëm material buxhetit të 
Republikës së Kosovës në shumën prej 25.000 Euro, 

-me çka kishte për të kryer  veprën penale,  keqperdorim  i pozitës apo autoritetit 
zyrtar, nga neni 422 par. 1 të KPRK-së.  
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E dëmtuara Ministria e Financave-Buxheti i Republikës së Kosovës, për realizimin e 
kërkesës pasuroro-juridike udhëzohet në kontest civil. 
            Shpenzimet e Procedurës Penale, përkatësisht paushalli gjyqësor, bien në barrë të 
mjeteve buxhetore të kësaj gjykate, përkatësisht KGJK-së. 
 

A R S Y E T I M 
 

1.Rrjedha e çështjes dhe fjala përfundimtare e palëve 
Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti Për Krime të Rënda, me datë 

27.07.2016, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.141/2016, kundër të akuzuarit: M.S për shkak të 
veprës penale keqpërdorim i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së. 

Kryetarja e trupit gjykues me datën 03.07.2017, ka mbajtur seancën e shqyrtimit 
fillestar në të cilën kanë prezentuar prokurori i shtetit Agron Uka, i pandehuri M.S me 
mbrojtësin e tij av.Sahit Musa. 

Meqë i pandehuri M.S nuk e kishte pranuar fajësinë për veprën penale keqpërdorim i 
pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 i KPRK-së, të përshkruar si në aktakuzën e 
lartëcekur, gjykata i ka dhënë mundësinë që i akuzuari , përkatësisht mbrojtësi i tij në pajtim 
me nenin 245 par.6, pika 6.1,6.2 dhe 6.3 para shqyrtimit të dytë duhet t’i paraqesin 
kundërshtimet e tyre lidhur me provat e cekura në aktakuzë si dhe të paraqesin kërkesën për 
hudhjen e aktakuzës. 

Gjykata duke vepruar në bazë të kërkesës për kundërshtimin e provave përkatësisht 
kërkesën për hudhjen e aktakuzës nga mbrojtësi i të pandehurit sipas autorizimit av.Sahit 
Musa, me aktvendimin  PKR.nr.180/16, të datës 03.08.2017, ka refuzuar kërkesën për hudhjen 
e aktakuzës. 

Gjykata me datën  06.06.2018, 29.11.2018, dhe 10.12.2018, ka mbajtur seancat e 
shqyrtimit gjyqësor për të akuzuarin, për shkak të veprës penale keqpërdorim i pozitës apo i 
autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së. 

 
Prokurori i shtetit në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar:  
Pas analizave të provave materiale duke filluar nga procedura parapenale, fazës së 

hetimeve, dhe shqyrtimit gjyqësor, në njërën anë dhe provave të prezentuara nga të gjitha palët 
duke përfshirë provat materiale, si dhe ato personale të cilat i kanë shërbyer këtij procesi 
gjithnjë duke u bazuar në fakte dhe prova konkrete, vie në përfundim se është vërtetuar me të 
gjitha provat- teza e aktit akuzues, PP.I.nr.141/2016 e datës 27.07.2016, kundër të pandehurit 
M.S, se ka kryer veprën penale keqperdorim  i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 422 par. 1 
të KPRK-së. 

Pas analizimit të provave si gjatë zhvillimit të hetimeve po ashtu edhe gjatë 
shqyrtimeve gjyqësore, prokuroria ka ardhur në përfundim se në bazë të provave materiale dhe 
atyre personale, vijmë të përfundimi se i pandehuri ka kryer veprën penale për të cilën 
akuzohet. Mbrojtja e të pandehurit nuk ka mund ta argumentojë pafajsinë e tij, sepse faktet dhe 
provat flasin se në konkursin e shpallur më datën 11.03.2014, me nr.48284/6, dhe më datën 
13.08.2014, nr.4973/6 i njejti ka pranuar në marrëdhënië pune 8 punëtorë ndihmës dhe 5 
mësimdhënës në shkollën fillore “...” në fshatin ..., pa i përfillur procedurat e parapara me aktet 
ligjore, konkretisht me udhëzimin administrativ nr.18/2009 të datës 18.09.2009, kështu që gjatë 
vitit shkollor 2014 dhe 2015 kanë paguar më tepër punëtorë ndihmës dhe mësimdhënës, se sa 
kanë qenë të paraparë,  duke i shkaktuar dëm buxhetit të Komunës në vlerë prej 25.000 Euro. 
Andaj në fund prokurori i shtetit ka mbetur pranë aktit akuzues duke i propozuar gjykatës që të 
pandehurin t’a shpallë fajtor dhe ta dënojë në bazë të Kodit Penal.  

 
I akuzuari M.S në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar: 
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Ky proces i stërzgjatur penal ku unë akuzohem për keqpërdorimj të detyrës zyrtare nga 
neni 422 par.1 i KPRK-së, për mua ka qenë i dhimbshëm dhe me shumë stres, sepse prokuroria 
dhe dëshmitarët nuk i kanë paraqitur provat të cilat mua më vihen në barrë me aktakuzën e 
Prokurorisë. Theksoj faktin se në funksionin e drejtorit të Drejtorisë për Arsim, Shëndetësi, 
Shërbime Sociale, Kulturë, Rini dhe Sport, jam emëruar më 28.05.2014 e deri më 24.12.2017, 
atëherë kur ka përfunduar mandati im, kështuqë për pranimin e mëhershëm të punëtorëve nuk 
mund të jem përgjegjës, ndërsa prokuoria edhe për këtë periudhë kohore më ka akuzuar. 

Dëshmitarët e prokurorisë M.S..1, Zh.D dhe A.T në shqyrtimet gjyqësore kanë 
deklaruar se punëtorët janë pranuar në bazë të konkursit të cilin e kam shpallur, më 13.08.2014, 
nr.4973/6, janë pranuar në mënyrë të ligjshme dhe se nuk ka pasur ankesa nga ana e 
pjesëmarrësve në konkurs. Konkursi është shpallur për 3 punëtorë ndihmës me normë të plotë 
të punës 100%. Konkursin e kam shpallur në bazë të kërkesës së Drejtorit të shkollës fillore 
“...” në fshatin ..., dhe sipas nevojave të objektit, pasiqë selia e shkollës në Vërbovc ka 
sipërfaqe mbi 2000 m2 dhe atë pa ngrohje qëndrore, me tepison dhe sipërfaqe të oborrit të 
shkollës rreth 50 ari.  

Me 23.09.2014 komisioni  prej 3 anëtarëve i formuar nga Kryetari i Komunës, ka marrë 
vendim për pranimin e kandidatëve sipas konkursit të shpallur, komisioni më ka propozuar 
mua të përpiloj kontratat e punës për punëtorët ndihmës si vijon: S.J me gjysëm norme 50%, i 
cili menjëherë është transferuar në shkollën teknike-ekonomike, në bazë të Ligjit të Punës të 
Republikës së Kosovës nr.03/L-212, Goran Arsiq me normë të plotë 100%, Zh.V me gjysmë 
norme 50%, D.K me gjysmë norme 50%, dhe L.K me gjysmë norme 50%. Punëtorët me 
kontratën fillestare të punës janë pranuar në periudhën kohore prej 3 muajve, të cilat më vonë u 
janë vazhduar sipas nevojave, më së shumti në kohëzgjatje prej 1 viti. Punëtorët janë pranuar 
sipas buxhetit të paraparë dhe nuk ka pasur rritje të buxhetit. Punëtorët i kanë kryer obligimet e 
veta të parapara me kontratë, e këto pohime mund të argumentohen nga regjistri mbi ardhjen 
dhe vajtjen e punëtorëve në punë. 

Me këtë konsideroj se nuk ka pasur dëmtim të buxhetit, sot këta punëtorë nuk punojnë 
në këtë shkollë, pasiqë me ardhjen e Kryetarit të ri të Komunës, të njejtit janë përjashtuar nga 
puna më 01.02.2018, përderisa në vendet e tyre të punës janë pranuar 12 punëtorë të rinj. Dua 
të shtoj se revizioni i përgjithshëm i Republikës së Kosovës për vitin 2014,2015,2016, dhe 
2017, nuk ka gjetur se është pranuar numër më i madh i punëtorëve sipas buxhetit dhe se nuk 
ka pasur dëmtim të buxhetit. 

Sot në Shkollën Fillore “..” në .. punojnë 12 punëtorë ndihmës dhe se në Komunë 
punojnë dëshmitarët e propozuar nga Prokuroria, M.S..1-shef i kabinetit të Kryetarit të 
Kuvendit, Zh.D vëllai i Kryetarit të Komunës, njëkohësisht edhe kryesues i Kuvendit-.., dhe 
A.T-punëtor i arsimit. 

Andaj, i propozoj gjykatës që të më lirojë nga akuza, sepse nuk është argumentuar që 
kam kryer veprën penale e cila me aktakuzë më vihet në barrë. 

 
2. Provat e administruara  
Gjendjen faktike të cekur si më lart , trupi gjykues e vërtetoj duke u bazuar në këto 

prova : Deklaratat e dëshmitarëve Zh.D, M.S..1, A.T, konkursi me nr.4284/6, i datës 
11.03.2014, konkursi me nr.4973/6 i datës 13.08.2014, listat e punëtorëve të punësuar në 
Komunën e .., udhëzimi administrativ me nr.18/2009 i datës 28.08.2009, vendimi mbi 
formimin e Komisionit për Arsim, Shëndetësi dhe Shërbime Sociale nr.4956/2 i datës 
07.08.2014, lënda-njoftim nr.5577/2, datës 03.02.2015, lënda-njoftim 5643/2 të datës 
09.03.2015, njoftimi me nr.5583/2 e datës 25.02.2015, procesverbali nga mbledhja e 
Komisionit për Arsim, Shëndetësi dhe Shërbime Sociale me nr.5558/2 e datës 16.02.2015, 
lënda-parashtresë, lajmërim Ministrinë e Arsimit, Kulturës dhe Teknologjisë nr.4132 e datës 
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11.11.2015, lënda-parashtresë-Drejtoria Komunale e Arsimit dhe Inspektim me nr.235/15 e 
datës 10.11.2015. 

 
3.Deklaratat e dëshmitarëve: 
Dëshmitari Zh.D ka deklaruar: është e vërtetë se unë për këtë rast kam hartuar kallëzim 

penal dhe mbetem pranë tij.Poashtu lidhur me rastin, kam dhënë deklaratë në prokurori dhe 
mbetëm në tërësi pranë së njejtës. Është e vërtetë se sipas kallëzimit penal janë pranuar 8 
punëtorë ndihmës edhe pse konkursi ka qenë i shpallur për 5 punëtorë prej tyre V.M ka qenë 
punëtore e rregullt dhe ka punuar në shkollën “...” në fshtin ..., ndërsa gjithë të tjerët për kaq 
vite që kur janë pranuar nuk kanë qenë asnjëherë në punë dhe atë nga muaji mars 2014 e deri 
në fund të 2017-tës. Konkursin në fjalë e ka shpallur M.S sepse ai ka qenë kompetent për 
punëtorët e arsimit dhe unë konsideroj se nuk i ka përfillur procedurat ligjore. Shkolla fillore 
“...” i ka dikund 150 nxënës, kështuqë në bazë të ligjit ka nevojë vetëm për 1 punëtor, andaj 
konsideroj se buxheti i Komunës së Kllokotit është dëmtuar. Për 5 punëtorë ka pasur konkurs 
ndërsa për 3 punëtorë jo. Nuk e di a ka qenë i shpallur konkursi pasiqë të gjitha janë bërë në 
fshehtësi.  

Në bazë të ligjit mendoj se ka pasur Komision për pranimin e punëtorëve, e që 
punëtorët janë pranuar si punëtor ndihmës por në realitet nuk e kanë kryer punën për të cilën 
janë pranuar, nuk janë lajmëruar në punë ndërsa kanë qenë në listën e pagave 8 punëtorë 
ndihmës, 6 punëtorë ndihmës kanë qenë të pranuar me normë të plotë ,ndërsa 2 me gjysmë 
norme, të cilët askund nuk janë lajmëruar, kanë qëndruar në shtëpi dhe kanë marrë pagë, ndërsa 
punëtorja V.M është edhe në listën e pagave të Republikës së Serbisë ndërsa të tjerët jo. Sa i 
përkët punëtorëve tjere arsimtarë unë nuk mund të jap sqarime sesa është dëmtuar buxheti 
sepse për këta mund të jetë në dijeni dëshmitari tjetër. Në vazhdim dëshmitari ka deklaruar se 
buxheti i Republikës së Kosovës ka qenë i dëmtuar dikund 6000 Euro, dhe atë sa i përket 
punëtorëve ndihmës. 

 
Dëshmitari M.S..1 ka deklaruar: është e vërtetë se edhe unë kam qenë hartues i 

kallëzimit penal dhe se mbes pranë deklaratve të dhëna më parë.Unë nuk e di saktësisht se M.S 
nga cila datë ka qenë Drejtor i Arsimit, por bëhet fjalë për vitin 2014. Kanë qenë të shpalluar 2 
konkurse dhe atë njëri ka qenë i shpallur më 11.03.2014, ndërsa tjetri më 13.08.2014. Në 
konkursin e parë janë pranuar 2 punëtorë të arsimit dhe 2 punëtorë ndihmës, sa i përket 
konkursit të parë ka qenë gjithqka në rregull, mirëpo në konkursin e dytë të shpallur si më lartë 
konsideroj se ai konkurs është dashur të anulohet për shkak se punëtorët e përzgjrdhur në atë 
konkurs kanë filluar të punojnë më 01.11.2014, ku kanë qenë të kërkuar 3 punëtorë, ndërsa 
janë pranuar 5, për këtë kam edhe dëshmi. 

Sa e di unë punëtorët nuk kanë ardhur në punë, në përjashtim të V.M e cila është 
pranuar më herët në punë, e ajo ka vijuar në punë ndërsa të tjerët jo e meqë punëtorët tjerë nuk 
janë lajmëruar në punë për këtë arsye atyrë i’u është ndërprerë marrëdhënia e punës. M.S nuk e 
ka respektuar udhëzimin administrativ 18/09 të datës 28.09.2009, në të cilën caktohet raporti 
nxënës-arsimtar dhe nxënës punëtor-ndihmës. Është e vërtetë se M.. në konkursin e parë nuk 
ka qenë drejtor ndërsa në konkursin e dytë po kur janë pranuar 5 punëtorë ndihmës, megjithatë 
unë nuk e di se cilët prej tyre kanë punuar me normë të plotë, dhe cilët kanë punuar me gjysmë 
norme. 

 
Dëshmitari A.Tka deklaruar: Mbetem në tërësi pranë kallximit penal të dorëzuar në 

prokurori dhe po ashtu mbes në tërësi pranë deklaratës së dhënë të organi i akuzës.Unë në 
kohën kur kam ushtruar kallximin penal, kam qenë kryesues i Kuvendit Komunal në .... 
Keqpërdorimet i kam vërejtur në bazë të konkursit të shpallur për punëtorë ndihmës në 
shkollën fillore M.T, janë kërkuar 5 punëtorë ndihmës, ndërsa janë pranuar 8. Mendoj se në 
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bazë të rregullave, bazuar ne numrin e nxënësve prej 160, është dashur të pranohen  5 punëtorë. 
Punëtorët në fjalë prej 8 punëtorëve janë pranuar në bazë të konkursit. Punëtoret në fjalë është 
dashur qe në bazë të konkursit të kryejnë punën si ndihmës, megjithatë nuk kanë shkuar në 
punë.Unë konsideroj se drejtori i arsimit, tani i akuzuar M.S raste është dëmtuar buxheti i 
komunës.Unë mendoj se me këtë rast, me rastin e pranimit të punëtorëve ndihmës në punë, i 
akuzuari nuk ka përfituar për vete. Unë edhe një herë po e theksoj faktin se i akuzuari nuk ka 
pasur përfitim me rastin e pranimit e punëtorëve, por buxheti i komunës është dëmtuar. Unë 
nuk mund të konstatoj se në çfarë shumë ti këtë shkaktuar dëm komunës së .... Punëtorët e në 
fjalë, kanë pranuar nga një pagë. Unë e di se punëtorët ndihmës janë pranuar në punë, por të 
njejtin e kam parë vet se qëndrojnë në shtëpi e nuk shkojnë ne punë,disa kanë shkuar e disa 
jo.Kur është shpallur konkursi , nuk e di se çfarë pozite ka  ushtruar i akuzuari, nuk ka qenë 
drejtor, por pasi është shpallur konkursi, gjatë pranimit të tyre i njejti është emëruar drejtor. 
Unë mendoj se i akuzuari e ka shkelur ligjin në fuqi me rastin e pranimit të  të 8 punëtorve 
ndihmës edhe pse saktësisht nuk e di sa a ka  qenë drejtor M.S, kur janë pranur këta 
punëtorë.Edhe më parë deklarova se disa prej punëtorëve ndihmës i kam vërejtur se nuk po 
shkojnë në punë dhe të njëjtit i kam parë në punë tjera, në ara etj.  

 
4.Deklarimi i të akuzuarit M.S 

I akuzuari ka deklaruar: se deri në muajin maj të vitit 2014, kam punuar menagjer i projekteve 
në Komunën e .., prej  02.05.2014, ndërsa jam emëruar si Drejtor i Drejtorisë, Për Arsim, 
Shëndetësi, Kulturë dhe Shërbime Sociale. Detyrat e mia kanë qenë që të udhëheqë, menagjoj 
departamentin  në fjalë. Gjithashtu jam kujdesur për pranimin e punëtorëve  dhe përcjelljen e 
mbajtjes se mësimit dhe jemi  kujdesur për dosjet e punëtorëve, se si funksionojnë shkollat, 
riparimin e shkollave,  mirëmbajtjen etj. Mendoj se kanë qenë 7 punëtorë ndihmës në shkollën 
“..”, në fshatin .., para se të emërohem unë drejtor, edhe atë 3 kanë qenë me normë të plotë, 
ndërsa 4 prej tyre me gjysmë normë. Qëllimi i të punësuarve me gjysmë norme, ka qenë që sa 
më tepër punëtorë të punësohen si dhe arsyeja tjetër ka qenë se ajo shkollë i ka dy paralele të 
ndara,  selia  është në .., ndërsa paralelja në .., dhe në ... ka dikund sipërfaqe prej 2000 m3, 
ndërsa në .., 300m3. Punësimi i punëtorëve ndihmës është bërë duke pasur parasysh sipërfaqen 
e objektit të shkollës, e jo vetëm në bazë të numrit të nxënësve. Punëtorët ndihmës janë pranuar  
në punë, me dt. 23.09. 2014, atëherë nuk ka qene ne fuqi udhëzimi administrativ 18/ 2009. 
Uneë nuk kam vërejtur se ka pasur keqpërdorime me rastin e pranimit të punëtorëve në punë, 
prandaj nuk kam marrë masa. Mendoj se konkursi i shpallur për 5 punëtorë të arsimit në 
shkollën “....”, është shpallur në mënyrë të rregullt, i cili është shpallur në gazetën e perditshme 
“Bota Sot”,  këtë dëshmi e potencoj edhe dëshmitari paraprak, i cili pohoi se edhe vetë e ka 
parë konkursin. Shkolla në fjale ka pasur rreth 200 nxënës, e që mendoj se me rastin e pranimit 
të punëtorëve, nuk është dëmtuar buxheti i Komunës. Punëtorët në fjalë i kanë pranuar pagat në 
mënyrë të rregullt, përmes bankës. Sa i përket vijueshmërisë së punëtorëve ndihmës në shkolla, 
duhet të ekzistoj regjistri i vijimit të punëtorëve në shkollë e që për këtë përgjgjës është drejtori 
i shkollës në të cilën janë pranuar punëtorët ndihmës, i cili i jep llogari Kryetarit të Komunës. 
Në konkursin e parë me nr. 428/ 6, të dt.11.08.2014,  e ka marrë vendimin se kush e ka marrë 
vendimin për shpalljen e tij. Këtë kionkurs e ka shpallur ish drejtori para meje, A.S,unë nuk 
kam marr pjesënëprocedurat e intervistimit dhe rekrutimit të kandidatëve, ndërsa sa i përket 
konkursit me nr. 4973/ 6, dt. 13. 08. 2014, të njëjtin e kam shpallur në bazë të nevojave të 
punës, sipas kërkesave të drejtorëve të shkollave. Konkursi ka qenë i shpallur  për 3 punëtorë 
ndihmës, për shkollën fillore “...” me normë të plotë, ndërsa komisioni për pranim të 
punëtorëve, ka vendosur që një normë ta ndaj nga gjysmë norme. Komisionin në fjalë, e ka  
formuar Kryetari i Komunës, megjithatë  unë nuk kam vërejtur se gjatë pranimit të këtyre 
punëtorve ka pasur ndonjë shkelje. Gjat kohës time sa kam qenë drejtor, nuk janë pranuar 
punëtorë më tepër vetëm aq sa ka qenë nevoja, ndërsa ka pasur punëtorë arsimor, të cilët janë 
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punësuar dhe kanë punuar me gjysmë norme, sepse shkolla ka funksionuar sipas dy 
planprogrameve, dhe në fund mendoj se nuk është dëmtuar buxheti i Komunës.   
 

5.Konstatimet e trupit gjykues 
Trupi gjykues pas administrimit të provave , konstatoj se me asnjë provë të vetme nuk 

është vërtetuar se i akuzuari M.S, ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet , andaj komform 
nenit 364 par.1 nën parag.1.3 të KPPK-së, e liroj nga akuza. 
 

6. Elementet e veprës penale 
Keqpërdorimi i pozitës apo autoriteti zyrtar , nënkupton personin zyrtar , i cili duke 

shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i 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 t’i shkaktojë dëm personit tjetër ose që seriozisht t’i shkel të  drejtat e personit tjetër dënohet 
me burgim prej 6(gjashtë)  muajve deri në 5(pesë) vjet.   

 
7. Vlerësimi dhe analizimi i provave  
Trupi gjykues pasi shqyrtoi dhe i administroi provat edhe atë: dëgjimin e dëshmitarëve 

Zh.D, M.S..1 , A.T, deklaratës së të akuzuarit M.S si dhe provave materiale të cekura si më lart 
gjeti se : është e vërtetë fakti se më 11.03.2014 është shpallur konkursi me nr.48284/6 për 
pranimin e 4 punëtorëve ndihmës si dhe 9 punëtorëve arsimor, e të cilin e ka shpallur drejtori i 
shkollës A.S, për të cilin konkurs i akuzuari M.S fare nuk ka qenë duke punuar në pozitën e 
Drejtorit të Drejtorisë për Arsim, Kulturë dhe Shërbime Sociale, ndërsa organi i akuzës edhe 
për këtë periudhë kohore kur edhe janë pranuar punëtorët e theksuar si më lartë e ka akuzuar 
M.S . Po ashtu është i vërtetë fakti se edhe më 13.08.2014, është shpallur konkursi me 
nr.4973/6, nga i akuzuari M.S, i cili në atë kohë ka qenë Drejtor i DAKSHS-së, konkurs ky i 
publikuar në bazë të kërkesave të drejtorëve të shkollave edhe atë për 5 punëtorë ndihmës, 3 
prej tyre në shkollën fillore ...” në fshatin ... dhe 2 në shkollën e mesme tekniko-ekonomike në 
fshatin ..... Po ashtu, është e vërtetë se në bazë të këtij konkursi janë shpallur edhe vende të lira 
të punës për një numër të punëtorëve arsimor. I akuzuari M.S ka deklaruar se është e vërtetë që 
konkursi në fjalë ka qenë i shpallur për 5 vende të lira të punës për punëtorë ndihmës të 
paraparë me normë të plotë të punës, megjithatë komisioni i formuar nga ana e Kryetarit të 
Komunës së ... ka propozuar që S.J të punojë me gjysmë norme 50% i cili është transferuar në 
shkollën teknike-ekonomike në fshatin ..., G.A me normë të plotë 100%, Zh.V me gjysmë 
norme 50%, D.K me gjysmë norme 50%, dhe L.K me gjysmë norme 50%.  

Deklaratave të dëshmitarëve Zh.D, M.S..1 , dhe A.S, gjykata nuk i’a fali besimin nga 
fakti se dëshmitë e tyre të dhëna në shqyrtimet gjyqësore nuk përputheshin njëra me tjetrën, 
ishin kontradiktore, e që fare nuk bazoheshin në provat të cilat i ka prezentuar organi i akuzës. 
Dëshmitarët në fjalë e akuzonin të akuzuarin M.S gjoja se ai është përgjegjës edhe për 
pranimin e punëtorëve ndihmës në shkollën “....” të shpallur sipas konkursit me nr.48284/6 të 
datës 11.03.2014,  të cilin e ka shpallur drejtori i mëparshëm A.S, provë konkursi me numër 
dhe datë të shënuar simë lartë, ndërsa i akuzuari M.S në atë kohë nuk kishe ushtruar detyrën e 
Drejtorit të DAKSHS-së, ngase i njejti pozitën e drejtorit e ka ushtruar që nga data 28.05.2014, 
e deri më 24.12.2017. Pra, është i paqëndrueshëm pretendimi i organit të akuzës e poashtu edhe 
i dëshmitarëve se i akuzuari ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

Gjykata po ashtu shqyrtoi edhe provat tjera materiale lidhur me përgjegjësinë eventuale 
të të akuzuarit M.S sa i përket konkursit të publikuar me nr.4973/6 të datës 13.08.2014, në 
kohën kur edhe i akuzuari ka qenë drejtor në pozitën e theksuar si më lartë. Megjithatë me 
asnjë provë të vetme nuk është provuar se i njejti ka pranuar punëtorë ndihmës apo edhe 
punëtorë arsimor pa i përfillur procedurat e konkursit sepse konkursi për 5 pozita të punëtorëve 
ndihmës për shkollat përkatëse, si dhe për punëtorët arsimor është bërë në pajtim me ligjet në 
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fuqi përkatësisht udhëzimin administrativ me nr.18/2019, të datës 18.09.2009. Gjykata po ashtu 
erdhi në përfundim përkatësisht konkludim se edhe përkundër faktit që punëtorët ndihmës për 
shkollat përkatëse, kanë qenë të paraparë me norma të plota, megjithatë është e drejtë e 
organeve përkatëse përkatësisht komisionit për pranimin e punëtorëve si dhe nevojave të 
shkollave që disa prej punëtorëve ndihmës të caktohen më gjysmë norme, prandaj edhe në këtë 
aspekt gjykata ka ardhur në përfundim se i akuzuari nuk ka bërë shkelje të ligjeve përkatëse të 
arsimit si dhe udhëzimit adiministrativ me numër si më lartë, sepse është e drejtë e drejtorit të 
drejtorisë gjegjësisht drejtorave të shkollave që punëtorët mund t’i sistemojnë punëtorët me 
gjysmë norme sipas nevojave që kërkohet. 

Gjykata i analizoi me kujdes deklaratat e dëshmitarëve gjoja se janë punësuar nga i 
akuzuari M.S më shumë punëtorë ndihmës dhe punëtorë arsimor sesa kanë qenë kërkesat e 
drejtorëve të shkollës, duke dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës në shumë prej 25.000 
Euro. Megjithatë kjo nuk është vërtetuar me asnjë provë, sepse edhe vetë dëshmitarët gjatë 
shqyrtimeve gjyqësore kanë deklaruar se nuk kanë pasur dijeni se sa punëtorë ndihmës kanë 
punuar me gjysmë norme dhe sa prej tyre me normë të plotë. Deklaratës së dëshmitarit A.R 
gjykata nuk i’a fali besimin sepse i njejti ka deklaruar se disa prej punëtorëve ndihmës i ka parë 
edhe gjatë orarit të punës duke punuar në pronat e tyre, por pa e ditur se punëtorët në fjalë, 
kanë qenë duke punuar me orar të plotë apo gjysmë norme. Gjykata po ashtu konstatoi se sa i 
përket vijimit të punëtorëve në punë si atyre ndihmës e po ashtu edhe personelit tjëtër arsimor, 
kjo nuk është përgjegjësi dhe kompetencë e drejtorit të DAKSHS-së, sepse përgjegjës për 
vijimin e të të gjithë të punësuarvë në shkollat përkatëse janë drejtorët e shkollave, të cilët 
duhët të mbajnë shënime-regjistër për vijueshmërinë e të punësuarve. Prandaj është e 
pakuptueshme dhe e palogjikshme që drejtori i DAKSHS-së, përkatësisht i akuzuari të jetë 
përgjegjës për vijueshmërinë e punëtorëve në punë. Pretendimeve të organit të akuzës gjoja se i 
akuzuari M.Si ka shkaktuar dëm buxhetit të Republikës së Kosovës po ashtu gjykata nuk i’a 
fali besimin sepse dëmi i pretenduar në shumën si më lartë nuk është mbështetur me asnjë 
dëshmi dhe provë, prandaj gjykata konstatoi se kjo shifër është e pa mbështetur në bazë të 
provavë të cilat u administruan, andaj në rastin konkret gjendja faktike është vërtetuar 
mjaftueshëm, kështuqë i akuzuari M.S nuk është penalisht përgjegjës dhe fajtor, sepse nuk ka 
punësuar punëtorë më shumë se sa që kanë qenë të shpallur me konkurs vendet e lira për 
punëtorët ndihmës dhe punëtorë arsimorë, andaj edhe nuk kemi pasur dëmtim të buxhetit sepse 
të punësuarit të theksuar si më lartë kanë qenë paraprakisht të aprovuar nga Ministria e Arsimit 
dhe se të njejtit kanë qenë në listën e pagave nga Ministria e Financave dhe e Arsimit, dhe se 
qëllimi i punësimit të punëtorëve ka qenë që të plotësohën vendet e lira të punës. 

 
8.Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike 
E dëmtuara –  Ministria e Financave,  në pajtim me nenin 463 par. 3  të KPPRK-së për 

realizimin e kërkesës pasuroro-juridike , udhëzohet në kontest civil. 
 
 
9.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
Shpenzimet e procedurës penale në bazë të nenit 454 paragrafi 1 e në lidhje me nenin 

450 par. 2 dhe nënpar. 2.6  të KPPRK-së,  bien në barrë të mjeteve buxhetore  të 
gjyktaës,përkatësisht KGJK-së.  
 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura  është vendosur si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 

 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti Për Krime të Rënda 
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PKR.nr.180/2016, më 21.12.2018 
 
 

Zyrtare ligjore                     Kryetari i trupit gjykues  
Zahide Rexhepi        Islam Thaçi 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij akgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 
Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njejtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme i paraqitet kësaj gjykate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


