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Datë: 14.06.2022 

Numri i dokumentit:     03129397 

 
 Ac.nr.1849/20 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Dr.sc. Rafet Haxhaj 

kryetar dhe Milena Gjeriq e Fatmir Baloku anëtarë, me zyrtaren ligjore Fitore Isufi - Saraçi, në 

çështjen juridike të paditësve të mitur M. J nga Gjakova, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor 

babai J. J nga Gjakova, P. H nga Gjakova, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor babai K. H nga 

Gjakova, A. H nga Gjakova, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor R. H nga Gjakova, e të gjithë këta 

i përfaqëson B. T  avokat në Prishtinë, kundër të paditurës Komuna e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit 

në Gjakovë, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit Vjollca Shyti, baza juridike, konstatimi se 

vendosja  e nxënësve në klasë të veçuara me shumicë të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian 

përbën shkelje të së drejtës për arsim, segregacion dhe diskriminim mbi baza racore dhe të 

përkatësisë etnike, shpërbërjen e klasës e të veçuar me nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe 

egjiptian, si dhe për kompensimin e dëmit jomaterial, vlera e kontestit 8,223.00€, duke vendosur 

sipas ankesës së të paditurës, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë 

C.nr.576/17 të datës 03.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 27.05.2022, mori këtë: 

 

                                                                               A K T G J Y K I M 

 

Me miratimin e pjesërishëm të ankesës së të paditurës Komuna e Gjakovës-Drejtoria e 

Arsimit në Gjakovë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë C.nr.576/17 i datës 

03.02.2020, në pikën III., të dispozitivit, në pjesën sa i përket datës së rrjedhjes së kamatës ligjore, 

dhe gjykohet: kamata ligjore caktohet në lartësinë prej 8%, e cila fillon të rrjedhë nga dita e marrjes 

së aktgjykimit në shkallë të parë, datë 03.02.2020 e tutje, e deri në pagimin definitiv, të gjitha këto 

në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, 

ndërsa sa i përket pjesës tjetër të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, 

REFUZOHET ankesa e të paditurës, kurse aktgjykimi i atakuar në pikën I, II, IV, V dhe VI, 

VËRTETOHET. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, në pikën I., të dispozitivit 

miratohet kërkesëpadia e paditësve të mitur M. J, P. H dhe A. H, që të gjithë nga Gjakova, si e bazuar. 

Në pikën II., të dispozitivit konstatohet se e paditura Komuna e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit në 

Gjakovë, ka bërë diskriminimin mbi bazën racore dhe përkatësisë etnike të komunitetit romë, 

ashkali dhe egjiptian duke i vendosur në klasë të veçuara, e cila përbënë shkelje të së drejtës për 

arsimim kualitativ dhe gjithëpërfshirës. Në pikën III., të dispozitivit detyrohet e paditura Komuna 

e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit në Gjakovë, që në emër të kompensimit të dëmit jo material për 

shkak të vuajtjeve shpirtërore të iu paguaj paditësve M. J nga Gjakova, P. H nga Gjakova, A. H nga 

Gjakova, veç e veç shumën prej 2,741.00€, me kamatën ligjore prej 8%, e cila fillon të rrjedhë nga 

data 31.12.2014 (data përfundimtare e llogaritur nga eksperti i financave dhe aktuaristikës) e tutje, 

e deri në pagimin definitiv, e të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, 

e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën IV., të dispozitivit miratohet tërheqja e 

kërkesëpadisë së paditësve të mitur M. J, P. H dhe A. H, që të gjithë nga Gjakova, lidhur me pikën e 

kërkesëpadisë me të cilën kanë kërkuar që të detyrohet e paditura  Komuna e Gjakovës-Drejtoria e 

Arsimit në Gjakovë, që në emër të kompensimit të dëmit jo material në aspektin pedagogjik, 

pengesat dhe mungesat në mësimnxënje, në kuptim të nenit 261.2 të LPK-së. Në pikën V., të 

dispozitivit Konstatohet e tërhequr kërkesëpadia e paditësve të mitur M. J, P. H dhe A. H, që të gjithë 

nga Gjakova, me të cilën kanë kërkuar që të detyrohet e paditura Komuna e Gjakovës që të 

shpërbëjë klasën I/3 e veçuar me nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian dhe të 

kërkojë klasë multi-etnike duke iu mundësuar paditësve qasje në arsimim kualitativ dhe 

gjithëpërfshirës, si dhe në të ardhmen të përmbahet ndaj veprimeve të këtilla. Në pikën VI., të 

dispozitivit detyrohet e paditura Komuna e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit në Gjakovë, që paditësve 

të mitur M. J nga Gjakova, P. H nga Gjakova dhe A. H nga Gjakova, që në emër të shpenzimeve 

procedurale t’ia paguaj shumën prej 3,147.60€, sipas suksesit në kontest, në afatin prej 15 ditëve 

nga dita e marrjes së aktgjykimit e nënë kërcënim të përmbarimit me dhunë, kurse pjesa tjetër 

përtej shumës së aprovuar refuzohet si e pa bazuar. 

 

Kundër këtij aktgjykimi ka parashtruar ankesë e paditura, për shkak të shkeljes së 

dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet në tërësi ankesa e të 

paditurës, të prishet aktgjykimi i atakuar dhe të hedhet poshtë padia, apo të prishet aktgjykimi i 

atakuar dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje në gjykatën e shkallës së parë. 
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Përgjigje në ankesë kanë parashtruar paditësit, me propozim që të refuzohet e pa themeltë 

ankesa e të paditurës. 

 

Gjetjet e Gjykatës së Apelit: 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 194 të LPK, gjeti se: 

 

Ankesa është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit e mitur M. J nga Gjakova, të cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi ligjor babai J. J nga Gjakova, P. H nga Gjakova, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi ligjor 

K. H nga Gjakova, A. H nga Gjakova, të cilin e përfaqëson  përfaqësuesi ligjor babai R. R nga Gjakova 

kanë parashtruar padi kundër të paditurës Komuna e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit në Gjakovë, të 

cilën e përfaqëson Vjollca Shyti, me autorizim në lëndë, baza juridike, konstatimin se vendosja e 

nxënësve në klasë të veçuara me shumicë të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian përbën 

shkelje të së drejtës  për arsim, segregacion dhe diskriminim mbi baza racore dhe të përkatësisë 

etnike, shpërbërjen e klasës e të veçuar me nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian, si 

dhe për kompensimin e dëmit jomaterial, vlera e kontestit 21,723.00€, me kamatë ligjore prej 8%, 

si dhe shpenzimet procedurale. Ndërsa me precizimin e kërkesëpadisë i autorizuari i paditësve ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura komuna e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit në Gjakovë, që në emër 

të kompensimit të dëmit jo material për shkak të vuajtjeve shpirtërore të iu paguaj paditësve M. J 

nga Gjakova, P. H nga Gjakova, A. H nga Gjakova, veç e veç shumën prej 2,741.00€, me kamatën 

ligjore prej 8%, e cila fillon të rrjedhë nga data 31.12.2014 e tutje, e deri në pagimin definitiv, e të 

gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat si: kërkesa e dërguar kryetarit të 

Komunës së Gjakovës Z. Pal Lekaj e datës 26.09.2011, falënderimi nga Zyra Komunale për 

komunitete dhe kthim e K. Gjakovës, drejtuar Organizatave ECMI dhe CLARD e datës 19.10.2011, 

letra drejtuar drejtoreshës së drejtorisë së arsimit në Komunën e Gjakovës e datës 01.11.2011, letra 

drejtuar Organizatave ECMI dhe CLARD nga Drejtoresha e Arsimit e Komunës së Gjakovës e datës 

13.03.2012, urdhëresa 01 Nr.610-5647-2011 e datës 13.09.2011, lëshuar nga Kryetari i Komunës 

së Gjakovës Pal Lekaj, deklarata e prindërve të nxënësve këtu paditësve e datës 02.10.2012, 6 

deklarata, shkresa drejtuar Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së 

Kosovës e datës 11.10.2012, letra drejtuar Komisionit për Arsim, Kulturë, Rini, Sport Administratë 
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Publike, Qeveri Lokale dhe Mediat, Komisionit për të drejtat interesat e komuniteteve dhe kthim, 

grupit parlamentar 6+ në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe Avokatit të Popullit me datë 

10.12.2012 dhe 14.12.2012, regjistri i paraleleve 2012-2013, i siguruar nga Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë në Republikën e Kosovës e sekretarit të përgjithshëm e datës 

22.05.2013, me propozimin dhe pëlqimin e të autorizuarve të palëve të ndërgjyqësve, mendimet e 

ekspertëve, deklaratat e përfaqësuesve ligjor të paditësve të mitur, ditari i klasës së shkollës fillore 

... klasa paralelja I/3, viti shkollor 2012-2013,  ekspertiza nga lëmia e sigurimeve aktuaristike dhe 

financave, e punuar nga eksperti aktuar A. B e datës 21.08.2014 dhe plotësimi i datës 12.12.2014, 

si dhe procedimi i ekspertit mjeko ligjor Dr. A. Z-neuropsikiatër. 

 

Baza ligjore: 

 

Neni 194 i LPK-së: “Gjykata e ankimit ekzaminon aktgjykimin e shkallës së parë në atë pjesë 

në të cilën është goditur me ankesë dhe atë brenda kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë, duke 

u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k), dhe m) të këtij 

ligji”. 

Neni 195.1 i LPK-së: “Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të shqyrtimit të 

çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj: ......d) ta refuzojë ankesën si të pa themeltë dhe ta vërtetojë 

aktgjykimin e goditur”. 

 

Neni 195.1 i LPK-së: “Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të 

shqyrtimit të çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj: ......e) ta ndryshojë aktgjykimin e shkallës së 

parë”. 

 

Neni 319.1 i LPK-së: “Secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provojë faktet mbi te 

cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”. 

 

Neni 24.2 i Kushtetutës: “Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, 

gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes 

me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së 

kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal”. 
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Vlerësimi i Gjykatës së Apelit: 

 

Lidhur me pretendimet ankimore të palës së paditur, se aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë është përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se, aktgjykimi i atakuar me ankesë në pjesën që 

është vërtetuar, nuk është i përfshirë nga shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave për të cilat 

gjykata e shkallës dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare - neni 182 par 2, pika b), g), j), k) dhe m). 

Kolegji i kësaj gjykate gjenë se, aktgjykimi në vlerësim, nuk është i përfshirë as nga shkeljet tjera të 

natyrës relative dhe vlerëson se gjykata e shkallës  së parë, pas vlerësimit të provave të 

administruara të ofruara nga palët ndërgjyqës, ka marrë aktgjykimin, i cili sipas vlerësimit të 

kolegjit, është i drejtë dhe i ligjshëm dhe se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye konkrete edhe 

për faktet vendimtare. Kolegji gjenë se,  gjykata e shkallës së parë, ka dhënë shpjegimet dhe arsyet 

e nevojshme dhe është bazuar në dispozitat përkatëse ligjore që i referohen kësaj çështje 

kontestuese. Përfundimisht, lidhur me këtë pikë të pretendimeve ankimore, kolegji gjen se, në 

pjesën e vërtetuar, aktgjykimi i atakuar me ankesë nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore nga 

Neni 181.1 dhe Neni 182.2 i LPK-së. Kolegji gjen shkelje nga neni 181.1 lidhur me nenin 382.2 të 

LMD-së, dhe kjo vetëm sa i përket datës së rrjedhjes së kamatës ligjore, për të cilën çështje, kolegji 

do të japë vlerësimin ligjor, në pjesën vijuese të arsyetimit të këtij vendimi. 

 

Lidhur me pretendimet ankimore se nuk është bërë vërtetimi i gjendjes faktike, 

kolegji vlerëson se, gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë. Në këtë pikë, 

kolegji i Gjykatës së Apelit gjenë se, në procedurën para gjykatës së shkallës së parë në mënyrë të 

pa kontestuar është vërtetuar se tani paditësit, duke qenë nxënës të klasës VI/3 në Shkollën Fillore 

..., në qytetin e Gjakovës, të njëjtit janë vendosur në klasë të veçuara me shumicë të komuniteteve 

romë, ashkali dhe egjiptian, duke qenë të veçuar gjithashtu nga pjesa tjetër e komunitetit shumicë 

e që janë nxënësit e përkatësisë kombëtare shqiptare. Në këtë klasë fillimisht kanë qenë të 

regjistruar rreth 27 nxënës prej të cilëve 24-25 nxënës, kanë vijuar mësimin deri në fund të vitit 

shkollor, të gjithë nxënësit kanë qenë të përkatësisë nacionale rom, ashkali dhe egjiptas, dhe në 

këtë klasë nuk ka qenë asnjë nxënës i përkatësisë kombëtare shqiptare. Në procedurën para 

gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar se nga qëndrimi i fëmijëve në shkollë të njëjtit shpesh 

herë ndihen të anashkaluar, dëshirojnë të kenë një bashkëpunim më të mirë me fëmijët e 

komuniteteve tjera, të jenë të përzier në lojë, kryesisht kur bëhet loja brenda objektit të shkollës në 

orët e fizkulturës janë të ndarë. 
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Nga konstatimi i ekspertes M. H-psikologe, në procedurën para Gjykatës së shkallës së parë 

ka rezultuar se nxënësit M. J, P. H dhe A. H, kanë qenë të hapur për bisedë, janë përgjigjur lirshëm 

dhe pas kësaj ka konstatuar se fëmijët janë të zgjuar, deklaratat e tyre duhet marrë parasysh. 

Ekspertja ka konstatuar se, nga qëndrimi i tyre në shkollë fëmijët shpesh herë ndihen të 

anashkaluar, dëshirojnë të kenë një bashkëpunim më të mirë me fëmijët e komuniteteve tjera, të 

jenë të përzier në lojë, kryesisht lojën e përmendurin se kur po bëhet loja brenda objektit të shkollës 

orët e fizkulturës janë të ndarë. Ekspertja ka konstatuar se, tek këta nxënës-fëmijë është prezent 

ndjenja e të qenit inferior. Ekspertja ka deklaruar se, niveli i inteligjencës është optimal, dhe pastaj 

ka konstatuar se niveli i mësim nxënies është në përputhje me moshën që kanë, sepse nuk ka 

vërejtur gabime të natyrës gjuhësore. Ekspertja ka konstatuar se, gjatë komunikimit kanë 

konstatuar se kanë tonalitet të ulët të zërit e cila është pasojë e të qenurit inferior, gjë e cila 

reflekton edhe në mënyrën e të shkruarit, përkatësisht formësimit të shkronjave. Nën supozimin 

që paditësit të kishin mësuar në klasa të përziera së bashku me komunitetet e tjera, a do të kishte 

qenë niveli i njohurive të përgjithshme më i avancuar, ekspertja deklaruar se gjendja e përshkruar 

më lartë ka ndikuar me zhvillimin e tyre psikologjik dhe në mësim nxënie të tyre, dhe se nxënësit 

janë nxënës të kualifikuar si rezultat shumë mirë, atëherë rezulton se ndikimi ka qenë intensitetit 

të mesëm.  

 

Nga ekspertiza pedagogjike e kryer nga eksperti Dr. I. M lidhur me konstatimin e 

arritjeve të nxënësve, në përputhje me moshën dhe klasën që vijojnë, eksperti ka  konstatuar se 

paditësi M. J, komunikon lirshëm, pa ngurrim dhe mendimet i lidhë mirë. Nxënësi analizon shumë 

mirë fotografinë, ilustrimin lidhur me tregimin. Ai me korrektësi i gjen lidhjet dhe marrëdhëniet në 

mes të personazheve dhe objekteve që ndodhen në te. Leximin e tekstit që ishte i panjohur për 

nxënësin deri në atë moment e bënë mjaft mirë. Në të shkruarit e përmbajtjes së një teksti letrar 

sipas imazheve të fotografisë e bënë mirë, por bënë mjaftë gabime drejtë shkrimore dhe 

ortografike, këto gabime nuk kërkojnë në klasën që ai të jenë. Njohuritë nga lënda e matematikës 

janë të kufizuara, në kuptim të asaj se me vështirësi kryhen veprimet themelore matematikore, ka 

njohuri të kufizuara nga gjeometria, njohuri këto që nuk kërkojnë në klasën që vjen, kurse vargun 

numerik e njeh shumë mirë deri në numrat shumë shifrorë. Arritjet themelore nga shkencat e 

natyrës nuk janë të nivelit të dëshirueshëm, ndërsa ato të shkencave shoqërore i zotëron deri në 

një masë. Nxënësi tregon interesim të veçantë për lëndën mësimore edukatë fizike dhe informatikë. 

 

Lidhur me çështjet e fushës socio – pedagogjike nga biseda e zhvilluar dhe nga reagimet e 

fëmijës, gjatë ekspertizës nuk vërehen ngarkesa të natyrës pedagogjike. Po ashtu nxënësi tregon se 

me shokët dhe shoqet e klasës si dhe me mësim dhënësit nuk ka as farë problemesh, apo situatash 

që pengojnë vijimin apo punën normale në klasë dhe në shkollë, eksperti ka dhënë propozim që për 
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nxënësin është e nevojshme të organizohet mësim plotësues në fushat që vlerësojnë mësim 

dhënësit.  

 

Lidhur me paditësin P. H eksperti ka konstatuar se: nxënësi shumë lirshëm bashkëbisedon 

me ekspertin e pedagogjisë dhe se nuk ka asfare ngarkesash negative që do të vështirësonin 

komunikimin. Gjatë komunikimit zbaton gjuhën standarde. Nxënësi lexon shumë mirë tekstin 

letrat, një ditë pushimi pranveror, tekst ky i pa njohur për nxënësin deri në atë moment. Komenton 

pa vështirësi dhe me korrektësi: - fotografi, ilustrime, vizatime dhe me lehtësi i gjene lidhjet dhe 

marrëdhëniet në mes të personazheve dhe objekteve që ndodhën në to. Nxënësi gjatë analizës dhe 

sintezës së fjalës dhe fjalisë, ka vështirësi, ndonjëherë edhe të theksuara që nuk përkon me klasën 

që vijon mësimet. Lidhur me ilustrimin e perceptuar, bënë shkrim pa vështirësi, por gabimet 

drejtshkrimore dhe ortografike janë të shumta. Nuk ka probleme me njohjen e vargut numerik deri 

në numra shume shifrorë. Por, veprimet themelore matematikore i kryen me shumë vështirësi kjo 

është mangësi e theksuar. Figurat kryesore gjeometrike i dallon, por ka probleme në shkathtësitë 

e të vizatuarit të tyre. Njohurit dhe konceptet nga shkencat e natyrës i ka të kufizuara. Nxënësi P. 

H, tregon interesim të veçantë për lëndën e edukatës fizike sidomos për sporte si dhe për lëndën e 

informatikës. Lidhur me çështjet e fushës socio-pedagogjike nga biseda e zhvilluar dhe nga 

reagimet e fëmijës gjatë ekspertizës nuk vërehen ngarkesa negative socio-emocionale. Në këtë 

drejtim, nxënësi pohon se: ”Në klasë dhe në shkollë nuk kanë asfare problemesh, si me shokët e 

shoqet e klasës, ashtu edhe me mësimdhënësit e shkollës”. Eksperti ka konstatuar se, një gjë që të 

bënë të ndjehesh i shqetësuar, ishte pohimi i nxënësit se: “pas përfundimit të klasës së VII-të, babi 

më ka thënë se nuk do të vazhdoj më shkollën, sepse më duhet ti ndihmoj në punë fizike”  kjo gjë, 

pa dyshim bënë që nxënësi të jetë i pa motivuar për mësim. Dhe ka propozuar, fillimisht është e 

nevojshme që të bashkëpunohet me familjen, si shkolla ashtu edhe vetë komuniteti i mjedisit ku 

jeton fëmija, në mënyrë që të mos lejohet braktisja e shkollës nga nxënësi. Po ashtu, është i 

nevojshëm organizimi i mësimit plotësues dhe i aktiviteteve të lira mësimore dhe jashtë mësimore. 

 

Lidhur me konstatimin e arritjeve të nxënësit, duke marr parasysh moshën dhe klasën që 

vijon, problemet socio-pedagogjike si dhe pikat e forta dhe të dobëta të tij në arritshmeri për 

paditësin A. H, eksperti ka konstatuar se: nxënësi A. H komunikon lirshëm, pa hezitim dhe ishte 

bashkëpunues i mirë me pedagogun. Gjatë kësaj kohe nuk tregonte shenja shqetësimi, stresi apo 

pasigurie, shpesh me vështirësi koncentrohej në detyrat që i jepeshin për t’i kryer. Mendimet dhe 

idetë e ndryshme shpesh i kishte të ç ‘thurura pa ndonjë kontinuitet logjik lidhur me temën e 

bisedës. Interesim të veçantë tregonte për internetin dhe artin figurativ, kurse nga lëndët më të 

preferuara i dallon gjuhën shqipe dhe lëndën e matematikës, me sa duket, kjo ndodhë sepse i 

çmonte mësimdhënësit e këtyre lëndëve mësimore. Nxënësi, shkruan me shkronja të mëdha të 
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shtypit fjalë dhe fjali, kurse me shkronja të shkrimit thurja e fjalëve dhe fjalive i shkon me shumë 

vështirësi. Tekstin e shkruan nga libra të ndryshme, me vështirësi e lexon, kryesisht kjo bëhet 

shkronjë – shkronjë dhe bënte “përzierjen” e shkronjave me grafema të ngjashme. Nuk ka probleme 

në mirë dhe drejtshqiptim të tingujve të shkronjave. Ka probleme të theksuara në njohuritë mbi 

gjuhën si në gramatikë ashtu edhe në drejtshkrim. Përpiqet për të bërë analizën e fotografive dhe 

ilustrimeve në libra të ndryshme por i mungon aftësia për të bërë lidhjen e ngjarjeve në tablo 

ilustrimesh ose fotografish. Ngjyrat i dallon por arrin për ti emëruar vetëm disa nga ngjyrat 

kryesore. Në fushën e matematikës janë këto gjetje: vargun numerik e zotëron vetëm deri në 

numrin 20 në disa raste me probleme. Brenda këtij vargu numerik me vështirësi kryen veprimet 

themelore matematikore dhe atë çdo herë pa kaluar dhjetëshen në mbledhje dhe zbritje. Kurse 

zgjidhja e detyrave me shumëzim dhe pjesëtim është skajshmërisht e vështirësuar. Figurat 

themelore gjeometrike i dallon por më vështirësi i emëron, vizatimin e tyre e bënë pa vështirësi të 

theksuar. Në fushën e lëndëve të natyrës dhe shoqërisë, nxënësi ka mjaftë mangësi. Arritjet në këto 

fusha nuk janë në nivel të dëshirueshëm. Çështje të fushës socio- pedagogjike, nga biseda e zhvilluar 

dhe reagimet e fëmijës gjatë ekspertizës, tek fëmija A. H nuk vërehen ngarkesa të natyrës socio – 

pedagogjike. Nxënësi tregon se me shokët e klasës si dhe me mësimdhënësit nuk ka asfare 

problemesh apo situatash që pengojnë vijimin apo punën normale në klasë ose shkollë. Në pamje 

duke mjaft pedant dhe tregon interes për komunikime me të tjerët. Nga shkolla sipas deklarimit të 

tij nuk mungon shpesh, ani pse kjo nuk është bindëse, sipas vlerësimit të tij, nxënësit me të dalluar 

në klasë janë: një nxënës i komunitetit RAE dhe një nxënëse e atij shqiptar. Në klasë, po ashtu sipas 

tij nuk ka probleme të asaj natyre që shpie në konstatimin për ndonjë diskriminim apo abuzim nga 

nxënësit tjerë apo mësimdhënësit e shkollës. Konstatimi i përgjithshëm, i dukshëm është fakti se 

nxënësi i klasës së VIII në shkollën 9 vjeçare ... në Gjakovë, nuk tregon arritshmëri të pritshme që 

do të përkonte me moshën dhe klasën që ai vijon. Kurse në disa tregues ka ngecje të theksuara që 

do t’ju përgjigjeshin nxënësve të shkollës fillore. Eksperti ka rekomanduar që, me qëllim të 

tejkalimit të kësaj gjendjeje, me këtë nxënës si dhe me nxënësit tjerë të këtyre niveleve 

arritshmërishë, me doemos duhet organizuar mësim plotësues. Mësimi plotësues duhet organizuar 

me plan dhe program fleksibil të diferencuar dhe të individualizuar, përkrahja e individualizuar 

mësimore duhet të fillojë për tu organizuar menjëherë dhe pa ndërprerë gjatë gjithë vitit shkollor. 

Fushat dhe përmbajtjet për organizimin e kësaj forme mbështetëse mësimore duhet zgjedhur 

mësimdhënësit e shkollës ose të gjenden forma tjera të mundshme organizative të punëve 

plotësuese mësimore. Eksperti ka rekomanduar gjithashtu që mësimi plotësues me këtë dhe 

nxënësit tjerë të këtij niveli arritshmërishë, të organizohet nga tri deri katër ditë në javë, kurse 

vlerësimi i arritjeve të tyre të bëhet rregullisht dhe me instrumente adekuatë matës. Sidomos duhet 

kultivuar kulturën e të shprehurit me gojë dhe me shkrim, dhe se gjithmonë, gjatë punës mësimore 

plotësuese, duhet të merret parasysh zbatimi i parimit të maturisë. 
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Gjykata e shkallës së parë ka marrë mendimin profesional edhe nga  eksperti Dr. A. Z– 

neuropsikiatër i cili ka bërë ekzaminimin e paditësve M. J, P. H dhe A. H. Eksperti lidhur me rastin 

konkret ka deklaruar se: në bazë të anamnezës së marrë në secilin veç e veç sa i përket çrregullimeve 

psiqike-neutorotike të përjetuar gjatë shkollimit fillor prej klasë 1-8 deklaroi se këta si etni e caktuar 

kanë përjetuar shqetësime duke u etiketuar nga rrethi dhe nxënësit e tjerë si një minoritet me kushte 

të vështira jetësore dhe materiale. Sa i përket përjetimit të frikës ajo është shfaqur si frikë e 

intensitetit në fillim të mesëm duke kaluar pastaj në frikën të intensitetit të ulët, e cila në bazë të 

psikiatrisë mund të zgjasë 6 muajt e parë pas hyrjes në shkollë. Eksperti ka vlerësuar se me gjithë 

deklarimet e paditësve për përjetimet e tyre, nuk i ishte ofruar ndonjë dokumentacion mjekësor 

për vizitat e bëra nga profesionalistet, psikologu, psikiatri, megjithëse paditësi P. H deklaron se ka 

pas një vizitë te psikologu por nuk ka dokumentacion. Fenomeni i lartë përmendur njihet në 

psikiatri si fenomen mall-adaptiv dhe është i njohur që shfaqet kur një etnitet me zhvillim kulturor 

më të ulët shkon dhe vazhdon jetën në një vend me zhvillim kulturor më të lartë dhe këto 

çrregullime neurotike në kushte normale zgjasin 6 muajt e parë të jetesës. Eksperti në sqarimet e 

ofruara ka deklaruar se nevoja është determinante që të konstatohet diagnostifikimi i 

çrregullimeve neurotike të supozuara. Sa i përket përjetimit në rastin konkret të frikës ajo mund të 

zgjasë si frikë e intensitetit të mesëm deri në 6 muaj, kurse shqetësimet e tjera si frika e intensitetit 

të ulët mund të shfaqen edhe pas 6 muaj varësisht nga situata dhe rastet e përjetuara. Eksperti ka 

deklaruar se kjo ka ndikuar në stabilitetin e tyre emocional-psikik si dhe kanë mundur të ndikojë 

në reduktimin e aftësisë mësimore gjatë shkollimit të tyre fillor. Eksperti ka deklaruar se, po të 

ishte frika e intensitetit më të lartë se sa që e kanë përjetuar, atëherë normal se do ta kishin 

ndërprerë shkollimin. Ai ka theksuar se kishte raste në praktiken e tij mjekësore, që shumë fëmijë 

ndërprejnë shkollimin dhe se rastet më të shumta janë ato deri në moshën 17 vjeçare. Eksperti ka 

deklaruar se duke marrë parasysh të gjitha rrethanat frikën e shkaktojnë dy faktorë: separacioni- 

ndarja dhe kushtet tjera të jetesës. Eksperti ka theksuar se, nga ana psikiatrike nuk preferohet 

çfarëdo lloj separacioni-ndarje etnike kulturore, nivelit të arsimimit etj, çka do të thotë se 

edhe ndarja ka shkaktuar frikën. Eksperti ka deklaruar se frika si fenomen në raste të tilla mund 

të përballohet një kohëzgjatje të shkurtër, kurse çrregullimet tjera neurotike – psikiatrike ato 

zgjasin më shumë dhe ato çrregullime janë pasiguria, humbja e disponimit, rënia e koncentrimit, 

në rastin konkret për mësim, etj. 

 

Nga ekspertiza e datës 21.08.2014 të ekspertit të aktuaristikës dhe financave Prof. A. B dhe 

plotësimi i ekspertizës dt.12.12.2014, gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar lartësinë e dëmit jo 

material. Eksperti ka deklaruar se, lidhur me llogaritjen e dëmit jo material – shpirtëror që u është 

shkaktuar paditësve si pasojë e ndarjes së tyre gjatë procesit mësimor 2012/13 në klasat etnikisht 
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të pastra vetëm të komunitetit RAE, nga prononcimet e ekspertëve të pedagogjisë dhe asaj të 

psikologjisë, lidhur me dëmet që kanë pësuar paditësit për sa i përket gjendjes së tyre shpirtërore 

dhe socio-pedagogjike e që kanë mundur të ndikojnë edhe në suksesin e tyre në procesin mësimor, 

del se në planin psikologjik ata janë në nivelin mesatar, kurse të atij pedagogjik në ngecjen në 

mësime, por megjithatë kanë arritur që ta kalojnë klasën me sukses. I njëjti mendon se gjatë një 

dite mësime në klasë mono etnike, në emër të dëmit jo material për shkak të vuajtjeve të tyre 

shpirtërore atyre do të duhej kompensuar maksimalisht, pra jo më shumë se nga 6,oo €, në ditë sa 

dhe parashihet kompensimi i dëmit jo material në emër të dhimbjeve të përjetuara shpirtërore dhe 

me plotësimin e ekspertizës për dallim nga ekspertiza paraprake dhe vërejtjeve i njëjti ka vlerësuar 

se për vitin shkollor 2012/13 për periudhën nga data 01.10.2012 e deri me dt. 04.11.2013 i cili ka 

llogaritur vetëm ditët e mësimit të kësaj periudhe të cilat kanë qenë 221 ditë mësimi duke e 

shumëzuar me 6,oo € në ditë del se për një paditës duhet kompensuar 1326 € që së bashku me 

kamatën prej 3.5% vjetore deri në dhjetor 2012 dhe pas dhjetorit e deri me 31.12.2014 si datë e 

kryerjes së kësaj ekspertize me 8%, prej 175.65 €, gjithsejtë bëjnë 1.362+175.65=1.501.65 €. Kurse 

për të gjitha 400 ditët e periudhës kontestuese prej 01.10.2012 e deri me 04.11.2013 nga 400 ditë 

duke shumëzuar me 6,oo €, në ditë del se për një paditës duhet kompensuar 2.400 € që së bashku 

me kamatën prej 3.5% vjetore deri në dhjetor 2012 dhe pas dhjetorit e deri me 31.12.2014 si datë 

e kryerjes së kësaj ekspertize me 8%, prej 341.08 €, gjithsejtë bëjnë 2.400 +341.06 = 2.741.06 €. 

 

Kolegji gjenë se, mbi një gjendje të tillë, të vërtetuar faktike, në mënyrë të drejtë 

është aplikuar edhe e drejta materiale, Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar që vendosja e 

nxënësve në klasë të veçuara me shumicë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, përbën 

shkelje të së drejtës për arsim, dhe paraqet segregacion dhe diskriminim mbi baza racore dhe të 

përkatësisë etnike. Duke u bazuar në Nenin 4, paragrafi 1.6 të Ligjit kundër Diskriminimit, 

përcaktohet definicioni i segregacionit, sipas të cilit “Segragacioni konsiderohet diskriminim mbi 

bazat e përcaktuara në nenin një (1) të këtij Ligji, duke përfshirë mbrojtjen e çdo personi që nuk merr 

pjesë në një ankim për diskriminim po që i cili mendohet ta ketë bërë atë, i cili ndodhë në rastet kur 

një ose disa persona veçohen nga të tjerët përmes personave fizik, juridik, ose me kombinimin e të 

dyjave, nga sektori publik, privat apo nga të dy sektorët, dhe ky veçim bëhet mbi një nga bazat e 

përcaktuara në nenin 1 (një) të këtij Ligji”. Në aktin më të lartë juridik të shtetit përkatësisht në 

Nenin të 24.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, garantohet se: “Askush nuk mund të 

diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, 

prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, 

sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal”. 

Ndërsa në nenin 58, paragrafi 3 dhe 7 të Kushtetutës parashihet se: “Republika e Kosovës do të 

ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur personat të cilët mund t’u 
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nënshtrohen kërcënimeve ose veprimeve diskriminuese, armiqësisë a dhunës, si rrjedhojë 

e identitetit të tyre kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor ose fetar” dhe “Republika e Kosovës 

siguron, në baza jo diskriminuese, që të gjitha komunitetet dhe pjesëtarët e tyre të mund të 

ushtrojnë të drejtat e tyre, të specifikuara me këtë Kushtetutë”. Nisur nga parimet e lartcekura, 

kolegji vlerëson se, baza ligjore për aprovimin e kërkesëpadisë së paditësve mbështetet në 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe se ndarja dhe segregacioni i nxënësve të komunitetit 

rom, ashkali dhe egjiptian në klasë të veçantë përbën cenim të këtij parimi kushtetutës dhe përbën 

diskriminim mbi baza racore dhe të përkatësisë etnike.  

 

Kolegji gjen se, edhe në Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, e cila Konventë 

zbatohet në mënyrë të drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës, në nenin 14 të kësaj konvente është 

përcaktuar se: “Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, 

pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet politike ose çdo 

mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, 

lindja ose çdo status tjetër. 

 

Kolegji vlerëson se, paditësve mbrojtje juridike u garantohet edhe nga “Ligji për Mbrojtjen 

dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës”, 

ku në Nenin 3 të këtij ligji “Ndalohen të gjitha format e diskriminimit të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë në bazë të identitetit kombëtar, etnik, kulturor, gjuhësor apo fetar. Në pajtim me ligjin, 

Republika e Kosovës siguron që të gjithë pjesëtarët e komuniteteve t’i gëzojnë plotësisht të drejtat 

e tyre themelore dhe ndërmerr masa të veçanta për të përmirësuar çdo situatë ku këta persona 

përjashtohen nga ushtrimi i barabartë i këtyre të drejtave”. 

 

Lidhur me të drejtën për shpërblim të dëmit, kolegji i Gjykatës së Apelit gjenë se, në nenin 

136 të Ligjit Nr. 04/L-077 për Marëdhëniet e Detyrimeve të (LMD), parashihet se: “Kush i shkakton 

tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e 

tij”. Në ndërlidhje me Nenin e sipërpërmendur edhe Neni 41 i Konventës, iu referohet shpërblimit 

të drejtë, ku sipas këtij Neni “Kur Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të 

protokolleve të saj dhe, nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese lejon të bëhet vetëm 

një ndreqje e pjesshme, Gjykata, kur është e nevojshme, i akordon shpërblim të drejtë palës së 

dëmtuar”. Po ashtu Neni 16 i Ligjit kundër diskriminimit parasheh se “Gjykata pasi që merr provat 

dhe argumentet relevante vërteton se i padituri ka kryer veprime apo mosveprimeve diskriminuese, 

ndaj paditësit mund të vendos që: të kompensojë dëmin material ose jomaterial të shkaktuar nga 

shkelja e të drejtave të mbrojtura me këtë Ligj, sipas padisë për dëmshpërblim”. 
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 Përfundimisht, lidhur me bazën ligjore të padisë, kolegji gjenë se, në rastin konkret ka 

ekzistuar vendosja e nxënësve në klasë të veçuara me shumicë të komuniteteve rom, ashkali dhe 

egjiptian. Sipas vlerësimit të kolegjit kjo përbën shkelje të së drejtës për arsim, dhe paraqet 

segregacion dhe diskriminim mbi baza racore dhe të përkatësisë etnike dhe se paditësit kanë 

pësuar dëm jo material në mënyrën dhe masën se si është shtjelluar si më lartë dhe se për kohën 

sa ka ekzistuar një shkelje e tillë, e paditura Komuna e Gjakovës, ka dështuar në zbatimin e masave 

jo segregative. Kolegji konsideron se, ndarja e nxënësve në klasa të veçanta dhe vonesat dhe 

moszbatimi i masave të duhura për përfshirjen e tyre në klasa të përbashkëta me nxënësit e 

komunitetit tjetër, nuk mund të konsiderohet se ka pasur një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm. 

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut në rastin “Lavida dhe të tjerët kundër Greçisë” – Vendimi 

i 20 majit 2013, Aplikimi nr. 7973/10, dhe  në rastin “ X dhe të tjerët kundër Shqipërisë”- Vendimi 

i datës 10 maj 2022, Aplikimet nr. 73548/17 dhe 45521/19, ku në këtë të fundit aplikantët 

pretendonin  ekzistimin e  diskriminimit si rezultat i dështimit të qeverisë për të zbatuar masa të 

shpejta dhe gjithëpërfshirëse desegregimi në një shkollë fillore, e cila frekuentohej nga fëmijët e 

pakicave rome dhe egjiptiane, ndër të tjera është shprehur se, ka gjetur shkelje të ndalimit të 

diskriminimit në një kontekst të ngjashëm ku shteti kishte dështuar në zbatimin e masave jo 

segregative dhe ka konsideruar se edhe në rastin konkret, vonesat dhe moszbatimi i masave të duhura 

jo segregative nuk mund të konsiderohet se ka pasur një justifikim objektiv dhe të natyrshëm.  Kolegji 

nuk i ka miratuar pretendimet e të paditurës, për faktin se nga ana e gjykatës së shkallës së parë në 

radhë të parë është vërtetuar baza e padisë (ekzistimi i diskriminimit dhe përgjegjësia e të 

paditurës Komuna e Gjakovës për mos ndërmarrjen e masave për mos parandalimin e 

diskriminimit), si dhe vetë lartësia e kompensimit për secilin nga paditësit, në shumat se si është 

vendosur në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Në bazë të 16, paragrafi 2, 4 

dhe 5 të Ligjit kundër diskriminimit në ndërlidhje me Nenin 41, të Konventës Europiane për të 

Drejtat e Njeriut dhe duke pasur parasysh edhe në Nenin 183, paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhëniet 

e detyrimeve në të cilin parashihet se: “Me rastin e vendosjes për kërkesën për shpërblimin e 

dëmit jo material, si dhe për lartësinë e shpërblimit të tij, gjykata do të kujdeset për rëndësinë 

e cenimit të së mirës dhe të qëllimit të cilit i shërben ky shpërblim, por edhe për atë, se me te 

mos të favorizohen synimet që nuk janë në pajtim me natyrën e saj dhe me qëllimin shoqëror”, 

kolegji i Gjykatës së Apelit ka konstatuar se kompensimi i shumave që janë aprovuar si në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor, është në proporcion me të mirën e cenuar dhe se një mënyrë e 

tillë e kompensimit paraqet  një lloj satisfaksioni për paditësit.  

 

Kolegji vjen në konkluzion se, sa i përket pikës III., të dispozitivit, gjykata e shkallës së parë 

nuk ka vendosur në mënyrë të drejtë, sepse e drejta materiale në këtë pjesë është zbatuar në 

mënyrë të gabuar përkitazi me datën e rrjedhjes së kamatës ligjore prej 8%, sepse duke u bazuar 
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në Mendimin Juridik për Kamatën të Gjykatës Supreme Nr.265/2020 të datës 02.12.2020, 

parashihet se: “Pavarësisht se kur është lindur marrëdhënia e detyrimeve për kërkesat që iu referohen 

dëmit jo material, kamata fillon të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit në gjykatën e 

shkallës së parë e deri në pagesën e plotë”. 

 

Bazuar në nenin 319.1 të LPK-së, secila nga palët ndërgjyqës ka për detyrë të provojë faktet 

mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta. Kolegji vlerëson se pala e paditur në 

procedurën e zhvilluar dhe në ankesën e saj nuk ka arritur të bëjë një gjë të tillë, andaj edhe ankesa 

e parashtruar për këtë çështje, është vlerësuar si e pa themeltë dhe për këtë gjë edhe është refuzuar 

si e pa bazuar.  

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 195 par.1 pika d) dhe e)  

të LPK-së është vendosur si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

 

                                                 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1849/20  me datë 27.05.2022 

 

                                                                                                                                     Kryetari i kolegjit- gjykatësi, 

                                                                                                                                            Dr.sc. Rafet Haxhaj 

 

 


