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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   

                                                                                                                   

  Ac.nr.1624/17 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Drita Rexhaj, kryetare e kolegjit, Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike civile të paditëses M.K. nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, e 

përfaqësuar nga Y.H. avokat në Gjilan, kundër të paditurës Komuna e Kamenicës-Drejtoria 

Komunale për Arsim- Kamenicë, për shkak të vërtetimit të marrëdhënies së përhershme të 

punës dhe kthimin e orëve, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të të paditurës, 

e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Kamenicë – 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.156/2015, i datës 02.02.2017, në 

seancën jo publike të mbajtur me datë 05.06.2020, mori këtë: 

 

                                                      A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditurës Komuna e Kamenicës-Drejtoria 

Komunale për Arsim- Kamenicë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega 

në Kamenicë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.156/2015, i datës 

02.02.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.156/15, i datës 02.02.2017, në 

pikën I të dispozitivit e ka aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses M.K. 

nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, e paraqitur kundër të paditurës Komuna e Kamenicës-

Drejtoria Komunale për Arsim. Në pikën II të dispozitivit e ka vërtetuar se në bazë të 

kontratës të punës numër 63 të datës 08.09.2014, paditësja M.K. nga fshati ..., Komuna e 

Kamenicës, ka themeluar marrëdhënie të përhershme të punës si mësimdhënëse, në 

SHFMU “17 shkurti” në Muqivërc. Në pikën III të dispozitivit e ka obliguar të paditurën 

Komuna e Kamenicës-Drejtoria Komunale për Arsim, që paditëses M.K. të ia plotësoj 

normën e plotë mësimore, tërë këtë në afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. Në pikën IV të dispozitivit e ka 

detyruar të paditurën Komuna e Kamenicës-Drejtoria Komunale për Arsim që paditëses 

M.K. të ia paguaj shpenzimet gjyqësore në lartësi prej 371 Euro, të gjitha këto në afat prej 
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7 dite, nga dita e plotfuqishmërie së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë  i autorizuari i të paditurës, për 

shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të 

gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që të aprovohet ankesa e të paditurës, ndërsa aktgjykimi i atakuar të prishët dhe 

lënda të rikthehet në gjykatën e shkalës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësja përmes të autorizuarit, e cila ka propozuar që 

ankesa e të paditurës të refuzohet në tërësi dhe aktgjykimi i ankimuar të vërtetohet.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195, të LPK-

së, ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditurës është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja përmes të autorizuarit pranë gjykatës së 

shkallës së parë ka paraqitur padi ndaj të paditurës, me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet 

se në bazë të kontratës të punës numër 63 të datës 08.09.2014, paditësja M.K. nga fshati 

..., Komuna e Kamenicës, ka themeluar marrëdhënie të përhershme të punës si 

mësimdhënëse, në SHFMU “17 shkurti” në Muqivërc, si dhe të obligohet e paditura që të ia 

plotësoj normën e orëve mësimore, si dhe të gjitha shpenzime e procedurës. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga 

palët ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.156/15, i datës 02.02.2017, me të cilin ka vendosur që ta aprovoj kërkesëpadinë e 

paditëses me përmbajtje si në dispozitiv të aktgjykimit kundërshtuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata nga administrimi dhe vlerësimi i provave ka arritur në 

përfundim se paditësja ka lidhur kontratë punë me DKA-n, në Kamenicë në kohë të caktuar 

me datën 01.09.2004-31.08.2005, me orar të plotë 20 orë mësimore në javë, paditësja ka 

vazhduar të punoj disa vite me këtë kontratë derisa nuk janë bërë ndryshme të plan-

programit nëpër shkolla, nuk është kontestueses se paditësja ka lidhur kontratë punë nr.63 

e datës 08.09.2014 me DKA-në, në Kamenicë janë përfshirë 9 orë mësimore në kohë të 

pacaktuar duke filluar nga data 01.09.2014, gjithashtu orë mësimore në kohë të caktuara 

duke filluar nga data 01.09.2014 e deri me datën 31.08.2015, gjithashtu nuk është 

kontestuese DKA-ja në Kamenicë, ka lëshuar një kontratë punë me nr.403 e datës 

09.09.2015, në emër të M.K.t në kohë të caktuar gjithsej 10 orë mësimi në javë duke filluar 

nga data 01.09.2015 – 31.08.2016, për çka paditësja e pakënaqur me këtë kontratë ka 

paraqitur padi pranë kësaj gjykate. Andaj gjykata ka arritur në përfundim së kërkesëpadia e 

paditëses është e bazuar dhe e ka detyruar të paditurën që me paditëses të krijoj 

marrëdhënie të përhershme të punës, sepse paditësja tek e paditura punon që nga viti 

2004 e deri tani, andaj konform dispozitës ligjore përkatësisht nenit 10 par.5 të Ligjit të 
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Punës, qartë shihet se paditësja me qëndrimin prej 10 viteve në punë tek e paditura pa 

ndërprerë konsiderohet se ka lidhur kontratë për një periudhë të pacaktuar, si dhe konform 

nënti 14 par.7 të Kontratës Kolektive e cila parasheh se vendet e lira të punës duhet të 

mbushen me punëtorët e shpallur tepricë e që e paditura nuk e ka përfillur, andaj nga të 

lartcekurat gjykata vendosi në aprovimin e tërësishëm të kërkesëpadisë së paditëses. 

Lidhur me shpenzimet e njëjta ka vendosur konform nenit 452 par.1 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i 

atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

 

Aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të cilat gjykata nuk i shikon sipas detyrës zyrtare por me pretendimin e palës 

ankuese. Pretendimi ankimor i të paditurës se aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së, nga 

se, sipas të paditurës dispozitivi i aktgjykimit është i pa kuptimtë dhe në kundërshtim me 

arsyet e dhëna, përkatësisht nuk përmban arsyeje të mjaftueshme për faktet relevante, e 

gjithashtu për faktet relevante ekzistojnë kundërthënie në mes të asaj se çka thuhet në 

arsyet e aktgjykimit mbi përmbajtjen e shkresave dhe procesverbaleve lidhur me deklaratat 

e dhëna gjatë procedurës, për Gjykatën e Apelit është pretendim i pathemeltë.  

 

Aktgjykimi i atakuar është mjaft i qartë si në pjesën e dispozitivit ashtu edhe të arsyetimit, 

në përputhje të plotë me përmbajtjen e kërkuar me dispozitat e nenit 160 të LPK-së. 

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyeje të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat 

duke i kualifikuar në pajtim me normat materialo juridike, ka nxjerrë përfundimin e drejtë  

lidhur me vendosjen meritore. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyeje të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat 

duke i kualifikuar në pajtim me normat materialo juridike, ka nxjerrë përfundimin e drejtë  

lidhur me vendosjen meritore. 

E drejta materiale është aplikuar në mënyrë të drejtë  në raport me gjendjen faktike të 

vërtetuar në këtë çështje juridike kontestuese nga ku ka rrjedhur se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar. 

Përkitazi me aprovimin e kërkesë padisë dhe  obligimin që e paditura t’ia plotësoi paditëses  

normën e plotë mësimore, gjykata e shkallës së parë me të drejtë është bazuar në 

kontratën e punës të datës 01.09.2004 dhe kontratës nr. 63 të datës 08.09.2014 i cili fakt 

nuk kanë qenë kontestues as për të paditurën, se paditësja tek e paditura punon pa 

ndërprerë që nga viti 2004 e deri më tani, nga e cila rezulton se paditësja te e paditura 

punon më shumë se 10 vite pa ndërprerë. Nga se konform dispozitës së nenit 10 par. 5 të 
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Ligjit të Punës, është paraparë se ” Kontrata për një periudhë të caktuar që ripërtërihet në 

mënyrë të qartë ose të vetëkuptueshme për një periudhë të punësimit më të gjatë se dhjetë 

(10) vite, konsiderohet si kontratë për një periudhë të pacaktuar kohore.“  Ndërsa konform 

dispozitës së nenit 14 par. 7 të Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar është 

paraparë se: “DKA–ja, nuk mundë të shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të 

punës derisa mos të sistemohen punëtorët e shpallur tepricë teknologjike.”  

Prandaj në këtë drejtim pretendimi ankimorë se paditëses nuk i janë marrë orët mësimore 

të gjuhës shqipe, nga se e njëjta ka pasur 9 orë të kësaj lënde gjatë vitit shkollorë 

2014/2015, ndërsa për vitin shkollorë 2015/2016, është zvogëluar një paralele dhe kanë 

mbetur vetëm 5 orë mësimore, nuk qëndron, ngase paditësja te e paditura është pranuar 

me kontratë të rregullt gjatë vitit 2004/2005 në Shkollën Fillore “Metush Krasniqi” me orar 

të plotë prej 20 orëve dhe se këtë normë e ka patur një kohë të gjatë, mirëpo më tutje pas 

pranimit të punëtorëve të rinjë të njëjtës i janë marrë orët mësimore  të  gjuhës shqipe, 

duke ia plotësuar një pjesë të normës me orë të mësimit zgjedhor, por jo orarin e plotë, 

rrjedhimisht duke i krijuar edhe kontrata të reja të punës.  

Po ashtu sipas vlerësimit të kësaj Gjykate nuk qëndrojnë as pretendimet ankimore se 

gjykata e shkallës së parë nuk ka vlerësuar kontratën e punës të paditëses për vitin 

shkollorë 2014/2015,  për faktin se gjykata e shkallës së parë të njëjtën e ka administruar si 

provë, rrjedhimisht si provë e ka administruar edhe vendimin nr. 10/1-3 të datës 

09.02.2016, sipas të cilit vendim Departamenti i Inspekcionit ka obliguar të paditurën që 

brenda 8 ditësh ta zbatoi rekomandimin nr. 240/15 të datës 28.10.2015 për plotësimin e 

orëve mësimore për lëndën e gjuhës shqipe sipas kontratës nr. 63 të datës 08.09.2014. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është në harmoni me dispozita e LPK-së, dhe 

rrjedhimisht edhe me lartësinë e shpenzimeve të cilat i pranohen palës paditëse, në këtë 

rast për përfaqësim dhe në emër të përpilimit të padisë. 

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit nuk ka gjetur se 

aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet janë 

vlerësuar si të pabazuara. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 

dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) LPK-së vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1624/17 të datës 05.06.2020 

                                                                                                        Kryetare e Kolegjit 

                                                                                                         Drita Rexhaj d.v, 


