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

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca-Dula, anëtar, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit M.B. nga Prizreni, rruga “..., të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson SH.R., avokat nga Prizreni, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, të cilën e 

përfaqëson avokati publik komunal B.M., për anulimin e vendimit dhe kthim në punë, duke 

vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit, të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr.815/16 të datës 25.11.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

05.08.2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit M.B. nga Prizreni, rruga “..., 

ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.815/16 të datës 25.11.2016, 

VËRTETOHET. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.815/16 të datës 25.11.2016, në pikën I 

(një) të dispozitivit e ka refuzuar si tërësisht të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit M.B. nga 

Prizreni, me të cilën ka kërkuar që të shfuqizohet si i paligjshëm vendimi i kryetarit të Komunës 

së Prizrenit, nr. zyrtar, të datës 25.07.2014, për shkarkimin e paditësit nga posti i drejtorit të 

Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa i Komunës së Prizrenit dhe të urdhërohet e paditura që 

paditësin ta kthej në punë dhe detyra të punës të cilat i përgjigjen kualifikimit dhe aftësive të tij 

profesionale, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. Në pikën II të dispozitivit ka vendosur që secila palë t’i bart shpenzimet 

e veta procedurale. 
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Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur i autorizuari i paditësit duke e atakuar 

të njëjtin për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të ligjit, me propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar 

dhe aktgjykimi i atakuar të ndryshohet ashtu që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet si e bazuar 

apo i njëjti të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit i është dërguar të paditurës për përgjigje por e njëjta nuk ka 

paraqitur përgjigje në ankesë. 

 

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

aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 

dhe 195 të LPK-së, ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi M.B. nga Prizreni, në gjykatën e shkallës së parë ka 

ushtruar padi kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, me të cilën ka kërkuar që të shfuqizohet 

vendimi i kryetarit të Komunës së Prizrenit, nr. zyrtar, të datës 25.07.2014 për shkarkimin e 

paditësit nga posti i drejtorit të Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa i Komunës së Prizrenit dhe 

të urdhërohet e paditura që paditësin ta kthej në punë dhe detyra të punës të cilat i përgjigjen 

kualifikimit dhe aftësive të tij profesionale, me arsye sikurse në padi. 

 

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.815/16 të 

datës 25.11.2016, me të cilin e ka refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar se pas vlerësimit të 

provave ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar pasi që paditësi ka qenë i emëruar 

në postin e drejtorit të Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financave të Komunës së Prizrenit, i cili post 

sipas nenit 50 të Statutit të Komunës së Prizrenit del të jetë post politik dhe i përcaktuar në bazë 

të diskrecionit të kryetarit të Komunës së Prizrenit në kuptim të asaj se kënd do e emëroj apo 

shkarkoj nga ai post. Më tej ka shtuar se në rastin konkret paditësin e ka emëruar në postin e 

drejtorit  kryetari i Komunës dhe i njëjti nuk është përzgjedhur në bazë të rregullave të parapara 

me Ligjin për Shërbyesit Civil apo aktet tjera nënligjore për shërbyesit civil. Paditësi ka 

nënshkruar kontratën e punës me kryetarin e Komunës së Prizrenit si përfaqësues i Komunës së 

Prizrenit në të cilën ndër të tjera parashihet se marrëdhënia e punës mund të ndërpritet edhe me 

shkëputje të njëanshme nga ana e kryetarit të Komunës, për shkak se posti i drejtorit si i emëruar 

është post politik dhe në diskrecion ekskluziv të kryetarit të Komunës. Në anën tjetër paditësi 

nuk ka ofruar prova bindëse në lidhje me pretendimet e tij se e paditura ka obligim që paditësin 

ta kthej në vendin e punës. 

  

Për bazën juridike i është referuar dispozitave të nenit 10 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 

50; nenit 62 par.1 dhe 2 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, kurse për shpenzime të 

procedurës ka vendosur në bazë të nenit 452 të LPK-së.  



 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i njëjti 

aktgjykim nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dhe nuk ka aplikim të gabuar të së 

drejtës materiale, për të cilat gjykata e shkallës së dytë në kuptim të dispozitës së nenit 194 të 

LPK-së çdoherë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Gjendja faktike po ashtu del të jetë vërtetuar 

plotësisht dhe në mënyrë të drejtë, ku nga gjykata e shkallës së parë janë dhënë arsye të 

mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes, e 

cila ka mbështetje të plotë në provat shkresore dhe në ligj. Aktgjykimi i ankimuar nuk del të jetë 

përfshirë as me shkelje tjera procedurale të pretenduara sipas ankesës së ushtruar nga pala 

ankuese. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditësit se aktgjykimi është përfshirë në shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i 

aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke 

qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të 

gjitha faktet me peshë vendimtare për pa themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka 

arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe 

mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. 

Gjykata e Apelit nuk e ka pranuar pretendimin ankimor përkitazi me shkeljet nga neni 182 

paragrafi 2, pika c) e LPK-së, për faktin se një pretendim i tillë është paraqitur në mënyrë të 

gjeneralizuar vetëm duke u përmendur dispozita pa specifikuar ndonjë rrethanë e cila do e 

arsyetonte pretendimin e tillë ankimor, ndërsa kësaj gjykate me shikim në shkresat e lëndës dhe 

procesverbalet e seancave gjyqësore i rezultoi se aktgjykimi është marr nga gjyqtari i cili ka 

zhvilluar procesin gjyqësor dhe se nuk ka ekzistuar asnjë bazë ligjore apo vendim për 

përjashtimin e tij nga vendosja e kësaj çështjeje.  

Gjykata e Apelit e ka vlerësuar mënyrën e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se është vendosur në mënyrë të drejtë duke u 

mbështetur në provat e administruara të cilat i referohen gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë nga gjykata e shkallës së parë dhe rrjedhimisht duke  zbatuar në mënyrë të 

drejtë të drejtën materiale.  

Nuk qëndrojnë pretendimet e të autorizuarit të paditësit për gjendjen faktike të vërtetuar në 

mënyrë të gabuar, pasi që gjykata e shkallës së parë ka administruar dhe ka nxjerrë të gjitha 

provat e propozuara të cilat i ka konsideruar si të nevojshme për të vërtetuar faktet vendimtare të 

çështjes të cilat të kualifikuara në raport me normat materialo-juridike kanë përcaktuar që 

kërkesëpadia është e pabazuar. Gjykata përveç se ka vërtetuar të gjitha faktet e çështjes të njëjtat 

edhe i ka arsyetuar dhe vlerësuar në mënyrë specifike, prandaj pretendimi i të autorizuarit të 

paditësit se gjykata e ka vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë gjendjen faktike është një 

pretendim i pa bazuar. Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar sikurse faktet që 

shkojnë në favor të themelësisë së kërkesëpadisë ashtu edhe faktet që e kanë kundërshtuar 

kërkesëpadinë, me vlerësimin dhe analizimin e të cilave i ka rezultuar se kërkesëpadia e paditësit 

nuk gjënë mbështetje në prova dhe në ligj me çka edhe ka vendosur që kërkesëpadinë e paditësit 

ta refuzoj si të pabazuar. 



 

 

Në këtë kontekst vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë se posti në të cilin ka qenë i emëruar 

paditësi - Drejtor i Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financave të Komunës së Prizrenit, ka qenë post 

politik dhe në diskrecion të kryetarit të Komunës së Prizrenit në kuptim të asaj se kënd do e 

emëroj apo shkarkoj nga ai post, është vlerësim i pranuar edhe për Gjykatën e Apelit, sepse nga 

provat e administruara gjykata ka vërtetuar se paditësi nga ana e kryetarit të Komunës së 

Prizrenit me vendim është emëruar drejtor në Drejtorinë për Ekonomi dhe Financa në Komunën 

e Prizrenit me mandat 4 vjeçar por me mundësi të rishqyrtimit të tij në çdo kohë nga kryetari i 

Komunës e poashtu edhe me kontratën e punës parashihet se marrëdhënia e punës këtu paditësit 

mund t’i ndërpritet edhe me shkarkim nga ana e kryetarit të Komunës, të cilën kontratë paditësi e 

ka nënshkruar duke u pajtuar me kushtet e saj, andaj nuk qëndrojnë pretendimet ankimore 

referuar gjendjes faktike, se gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar ka 

njejtësuar institutin e shkarkimit të të emëruarit politik me institutin e ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës. 

 

Është vlerësim i Gjykatës së Apelit se gjykata e shkallës së parë ka aplikuar drejtë të drejtën 

materiale në raport  me gjendjen faktike të vërtetuar në këtë çështje juridike kontestuese nga ku 

ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. Sipas dispozitës së nenit 10 të Ligjit të 

Punës Nr.03/L-212 është paraparë se “Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe 

nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari. Kontrata përfshinë elementet e përcaktuara sipas 

nenit 11 të këtij ligji”.  Me dispozitën e nenit 62 .1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr. 03/L-

040 parashihet se “administrata0 komunale organizohet në drejtorate “, ndërsa me par. 2 të po 

kësaj dispozite parashihet se “çdo drejtorat komunal menaxohet nga drejtori i cili emërohet dhe 

shkarkohet nga kryetari”. Me dispozitën e nenit 13 të po këtij ligji parashihet se “Kryetari i 

komunës ka të drejtë të nxjerrë urdhëresa dhe vendime brenda fushës së kompetencave të tij”.  

Vendimi i gjykatës së shkallës së parë gjenë mbështetje edhe në dispoztën e nenit 58 të ligjit të 

sipërcituar me të cilën dispozitë janë përcaktuar përgjegjësitë e kryetarit të komunës, ku në pikën 

f) të kësaj dispozite parashihet se “kryetari i komunës emëron dhe shkarkon anëtarët e tij të cilët 

i ndihmojnë atij në kryerjen e detyrave”. 

Në këtë rast gjykata e shkallës së parë drejt ka aplikuar të drejtën materiale për arsye se 

kërkesëpadia e paditësit në kuptim të dispozitave të lartë cekura është e pabazuar.   

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

së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm. 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore të 

cilat ishin po njejtat me pretendimet në padi e për të cilat gjykata e shkallës së parë kishte dhënë 

arsye të mjaftueshme në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar, ndërsa si të tilla për gjykatën 

ankimore nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

Nga arsyet e paraqitura më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                        Ac.nr.318/17, me datë 05.08.2020. 



 

Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                                               Halide Rekad.v 

 

 


