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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

A.C.nr.389/17 

 

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

: Bujar Muzaqi, kryetar i kolegjit,  Nehat Idrizi, dhe Burim Shala – anëtarë të kolegjit, në 

çështjen kontestimore të paditësit M.M. me vendbanim në Rr.“..., Komuna Prizren, te 

cilin e përfaqëson me autorizim  A.J., avokat me seli në Komuna Prizren kundër të 

paditures Drejtoria për Arsim dhe Shkencë e Komunës së Prizrenit, me përfaqësues 

avokati publik Komunal B.M., në çështjen kontestimore për kompensimin e të ardhurave 

personale, duke vendosur sipas ankesës së paditësit, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prizren, departamenti i përgjithshëm – divizioni civil, 

C.nr.1071/16 datë 14.12.2016, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 11.06.2020, 

mori këtë :  

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e paditësit M.M. me vendbanim në Rr. “..., Komuna 

Prizren, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, departamenti i përgjithshëm 

– divizioni civil, C.nr.1071/16 datë 14.12.2016, VËRTETOHET. 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prizren, departamenti i përgjithshëm – divizioni civil, me 

aktgjykimin C.nr.1071/16  datë 14.12.2016, ndër të tjera ka vendosur si vijon :  

“...I.REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit M.M. nga Prizreni, me 

të cilën ka kërkuar që të “ detyrohet e paditura Drejtoria për Arsim Shkencë e Komunës 

së Prizrenit, që paditësit në emër të punës së kryer për periudhën prej 01.11.2008 deri 

më datë 14.03.2009, t’ia paguajë shumën mujore prej 216 € bruto, apo shumicën e 

përgjithshme prej 972 € bruto, në afat prej 8 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm”. 

II.Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale....”. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Kundër aktgjykimit C.nr.1071/16 datë 14.12.2016 të marrë nga Gjykata 

Themelore në Prizren – departamenti i përgjithshëm – divizioni civil, në afat ligjor i 

autorizuari i paditësit  me datë 18.01.2017, ka paraqitur ankesë, për shkak të: shkeljes 

esencial të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar 

të  gjendjes faktike si dhe shkeljes të së drejtës materiale, me propozim që të 

ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1071/16 datë 14.12.2016 

ashtu që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M.M.. 

Gjykata e Apelit në seancën e kolegjit, në kuptim të nenit 194 të Ligjit nr.3/L-006   

për Procedurën Kontestimore, e ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së parë brenda 

kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe gjeti se : 

            - Ankesa është e pathemeltë.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi M.M. ka parashtruar padi ndaj të 

paditurës Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës në Prizren ku ndër të tjera ka theksuar se 

me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.112/06 datë 

18.05.2007, i njëjti është kthyer në vendin e punës në Shkollën Fillore “Fadil Hisari” në 

Prizren me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës që i ka pasur deri më  datë 

01.01.2001. 

Në procedurën e ekzekutimit, me aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prizren 

E.nr.1063/08 datë 31.10.2008 paditësi është vendosur në vendin e tij të punës dhe i ka 

ushtruar detyrat e tij prej datës 01.11.2008 deri më datë 15.03.2008, më tutje ka 

deklaruar i njëjti se gjatë kësaj periudhe nuk i janë paguar të ardhurat në shumë të 

përgjithshme prej 1.122,69 €. 

 Përfaqësuesi i të paditurës  ka paraqitur përgjigje në padi ku ndër të tjera në 

përgjigjen në padi ka deklaruar se “... e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditësit 

dhe i ka propozuar gjykatës  pas administrimit të provave të njëjtën ta refuzojë në tërësi 

si të pabazuar...”. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit të provave dhe shkresave të lëndës, 

dhe përgjigjes në padi të të paditures ka marrë Aktgjykim C.nr.1071/16 datë 14.12.2016 

me të cilin Aktgjykim e ka refuzuar si të pabazuar padinë e paditësit e duke u bazuar në 

nenin 399 par.1 të Ligjit nr.3/L-006 për procedurën kontestimore. 

Në arsyetim të aktgjykim të atakuar, Gjykata e Shkallës së parë ndër të tjera e ka 

arsyetuar si vijon “...Në bazë të evidencës së Gjykatës Themelore në Prizren, rezulton 

se Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin Rev.nr.330/2008 datë 06.01.2011 (i cili 

gjendet në shkresat e lëndës) e ka pranuar revizionin e të paditurës së parë dhe e ka 

ndryshuar aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren Ac.nr.296/2007 datë 02.06.2008 
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dhe atë të Gjykatës Komunale në Prizren Ac.nr.112/2006 datë 08.05.2007 ashtu që e 

ka refuzuar kërkesëpadinë e këtu paditësit si të pabazuar....”. 

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

rregullt dhe të ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit, për arsye se 

aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe 

nuk ka shkelje nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m), të Ligjit nr.3/L-006 për 

procedurën kontestimore, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë në këtë procedurë 

kontestimore drejt e ka vërtetuar gjendjen faktike, dhe atë  nuk është kontestuese se 

Gjykata Komunale në Prizren, me aktgjykimin C.nr.112/06 datë 08.05.2007, i cili 

aktgjykim ka klauzolen e plotëfuqishmërisë nga data 02.06.08,  e ka aprovuar padinë e 

paditësit, dhe e ka kthyer paditësin në vendin e punës arkatar pranë Shkolles Fillore 

“Fadil Hadri”, në Komunen e Prizrenit me të gjitha të drejtat dhe obligimet, mirëpo 

Gjykata Supreme e Kosovës me Aktgjykimin Rev.nr.330/2008 datë 06.01.2011, e ka 

refuzuar padinë e paditësit me të cilen ka kërkuar që të obligohet e paditura e parë që 

ta kthejë në mardhënie pune në punë dhe detyrat e punës arkëtar, pranë Shkollës 

Fillore “Fadil Hisari”, me të gjitha të drejtat nga mardhënia e punës prej 1 tetorit 2001. 

Pretendimi ankimor i paditësit se aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga se sipas të paditurës dispozitivi i aktgjykimit 

është i pa kuptimtë dhe në kundërshtim me arsyet e dhëna, për Gjykatën e Apelit është 

pretendim i pathemeltë.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i Aktgjykimit të atakuar është 

mjaft i kjartë, e në përputhje të plotë me arsyet e Aktgjykimit, Gjykata ka arsyetuar të 

gjitha faktet me peshë vendimtare për refuzimin 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, në 

përputhje të plotë me përmbajtjen e kërkuar me dispozitat e nenit 160 të Ligjit nr.03/L-

006 për procedurën kontestimore. 

Gjykata e Apelit vlerëson se sa i përket pretendimit ankimor të palës së paditur  

se kemi të bëjmë me shkelje të procedurës, dhe aplikim të gabuar të drejtes materiale 

nuk ka ndonjë pretendim konkret në të cilën është thirrur pala ankuese në ankesë, 

ndërsa nuk ka shkelje për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Lidhur me pretendimet tjera ankimore të paditësit të parashtruara në ankesë, 

Gjykata e Apelit i mori parasysh dhe gjeti se të njëjtat nuk ishin me ndikim për një 

vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 195.1 pika d), lidhur 

me nenin 200, të Ligjit nr.3/L-006 për procedurën kontestimore, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

A.C.nr.389/17 datë 11.06.2020 

                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                 Kryetari i kolegjit - gjyqtari, 
                                             Bujar Muzaqi 

 

 


