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 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit: Gëzim Llulluni 

kryetar, Isa Kelmendi dhe Albert Zogaj anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A.R. nga Prizreni 

Rr.”... “nr...., kundër të paditurës Komuna e Prizrenit të cilin e përfaqëson Avokati Publik Komunal 

B.M., nga Prizreni, për vazhdimin e punës dhe kompensimin e të ardhurave personale, duke vendosur 

lidhur me ankesën e paditësit, e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren C.nr. 

807/2008  i dt. 05.08.2013, në seancën e kolegjit e mbajtur me dt. 30.06.2016 mori këtë 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 REFUZOHET e pa bazuar ankesa e paditësit A.R. nga Prizreni Rr.”... “nr. ..., ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.807/2008 i dt.05.08.2013, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m  

  

 

            Me aktgjykimin e atakuar të gjykatës së shkallës së parë, refuzohet kërkesëpadia e paditësit 

A.R., me të cilën ka kërkuar “të vërtetohet se paditësi A.R gëzon të drejtën që të vazhdon punën në 

pozitën e Zëvendës Avokatit Publik në Komunën e Prizrenit edhe për gjashtë muaj, pas skadimit të 

periudhës për emërim në këtë pozitë, si dhe të detyrohet Komuna e Prizrenit, në emër të kompensimit 

të paguaj pagat për pesë muaj për vendin e punës të zëvendës Avokatit Publik Komunal dhe ate 

brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

ekzekutimit të dhunshëm”, si kërkesë e pa bazuar. Me të njëjtin aktgjykim është vendosur që secila 

palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

           Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor ankesë ka paraqit paditësi, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe 

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet, ose i 

njëjti të prishet dhe lënda të kthehet në gjykatën e shkallës së parë në vendosje të serishme.  

 

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

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre konform me dispozitat e nenit 194 të LPK, gjeti se: 

  

            Ankesa është e pa bazuar. 

 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se: paditësi në padi dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka theksuar 

se Asambleja e Kuvendit Komunal e ka emëruar zëvendës Avokat Publik i Komunës së Prizrenit dhe 

ate nga data 26.01.2003 deri më datën 30.09.2008, ku përmes njoftimit nga ana e të paditurës, i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës. Me parashtresën e datës 27.10.2008, paditësi ka kërkuar që të 

vazhdon punën edhe për gjashtë muaj, bazuar në Ligjin mbi Avokaturën Publike. Një kërkesë e tillë i 

është refuzuar nga e paditura, pastaj, paditësi me padi i është drejtuar gjykatës.  
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Ndërkaq, nga ana e të paditurës është kundërshtuar kërkesëpadia e paditësit, me arsyetim se 

paditësi nuk i ka plotësuar kushtet ligjore që të vazhdon me punën edhe për gjashtë muaj në atë 

pozitë, meqë nuk i ka plotësuar kushtet ligjore të konkursit për pozitën e zëvendës Avokatit Publik të 

Komunës së Prizrenit, përkatësisht kushtin e përgatitjes profesionale, ku e paditura i ka dhënë 

përgjigje me shkrim paditësit dhe është sqaruar lidhur me këtë.  

 

 Gjykata e shkallës së parë ka administruar provat lidhur me këtë çështje dhe i ka vlerësuar ato 

dhe ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se nga vendimi për emërimin e zëvendës Avokatit Publik 

Komunal me nr. 01/011 - 4868 të datës 11.09.2008, ka vërtetuar se në pozitën për Zëvendës Avokat 

Publik Komunal në Prizren është emëruar V.T.. Ndërsa, nën paragrafin III të këtij vendimi, këtu 

paditësit A.R. i ka pushuar autorizimi për përfaqësimin e Komunës pranë gjykatave kompetente dhe 

organeve të administratës komunale ku paditësi ka qenë i autorizuar me vendimin 01/011-28 të datës 

22.02.2007. Nga përgjigja e të paditurës, në informatë me nr. 01/112-4479 të datës 23.09.2008, 

vërtetohet se e paditura përmes Drejtorit të Drejtoratit për Administratë dhe Personel e ka njoftuar 

këtu paditësin se, kriteri kryesor për përzgjedhje të kandidatit në pozitën e Zëvendës Avokatit Publik 

ka qenë provimi i judikaturës, të cilin këtu paditësi nuk e ka pasur. Nga ana e të paditurës, i është 

dhënë përgjigje paditësit për mos vazhdimin e punës në funksionin e Zëvendës Avokatit Publik edhe 

për gjashtë muaj me arsyetim se i njëjti nuk ka qenë i emëruar Zëvendës Avokat Publik, por i njëjti 

ka pasur autorizim për përfaqësimin e Komunës së Prizrenit nëpër gjykata dhe organe administrative, 

ndërsa e drejta nga neni 12 paragrafi 2 i Ligjit mbi Avokaturën Publike nuk i takon paditësit. 

 

 Sipas gjykatës së shkallës së parë është jo kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse se këtu 

paditësi A.R. nuk e ka pasur përgatitjen e duhur profesionale për pozitën e  Zëvendës Avokatit Publik 

të Komunës, meqë i njëjti nuk e ka pasur provimin e judikaturës i cili është një nga kushtet kryesore 

për këtë pozitë të cilin paditësi nuk e ka plotësuar dhe gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se mos 

vazhdimi i punës së paditësit në këtë funksion edhe për gjashtë muaj ka qenë i drejtë. Nga gjykata e 

shkallës së parë është vlerësuar se paditësit nuk i takon një e drejtë e tillë meqë i njëjti nuk është 

riemëruar dhe se nuk ka qenë i emëruar  Zëvendës Avokat Publik, por siç ka rezultuar edhe nga 

vendimi për emërimin e Avokatit Publik i datës 11.09.2008, në paragrafin III, këtu paditësi ka pasur 

autorizim për përfaqësimin e Komunës së Prizrenit i cili autorizim me atë vendim ka pushuar. Këtë 

gjendje faktike të çështjes gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitën e nenit 12 par. 2 të 

Ligjit mbi Avokaturën Publike dhe nenit 463 lidhur me nenin 143 të LPK-së, dhe ka vendosur si në 

dispozitivin e aktgjykimit të atakuar.  

 

            Nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, Gjykata e Apelit e Kosovës ka vlerësuar përfundimin e 

tillë të gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë drejtë 

dhe të plotë dhe se në situatën e tillë është i pa bazuar pretendimi ankimor i paditësit. Gjithashtu i pa 

bazuar është edhe pretendimi ankimor lidhur me ate se, aktgjykimi i atakuar është rrjedhojë e 

shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, nga se në situatën e tillë aktgjykimi i atakuar 

nuk është përfshirë me shkelje esenciale nga dispozita e nenit 182 par. 2 të LPK-së, për të cilat pa të 

drejtë pretendohet në ankesë, e as ndonjë shkelje tjetër për të cilat gjykata e shkallës së dytë kujdeset 

dhe i vlerëson sipas detyrës zyrtare konform dispozitës së nenit 194 të LPK-së.  

 

           Prandaj, gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike dhe në të njëjtën kohë 

drejtë ka bërë edhe zbatimin e të drejtës materiale, duke aplikuar dispozitat konkrete ligjore që i 

referohen kësaj çështje dhe duke dhënë arsyet përkatëse për një vendosje të tillë. Aktgjykimi i 

atakuar ka dispozitiv të kuptueshëm dhe në harmoni me provat të cilat gjenden në shkresa të lëndës, 

kështu që në situatën konkrete pretendimet ankimore nuk mund të kenë ndonjë ndikim, që gjykata e 

shkallës së dytë të marr ndonjë vendim ndryshe nga ajo që ka vendosur gjykata e shkallës së parë.  

 

Me vet faktin se paditësi ka qenë i caktuar si përfaqësues i Komunës së Prizrenit pranë 

gjykatave kompetente dhe organeve administrative komunale, të cilin fakt e ka argumentuar edhe 
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vendimi 01/011-28 i datës 22.02.2007, rezulton se paditësi nuk ka qenë i emëruar  Zëvendës 

Avokatit Publik Komunal siç përcaktohet me Ligjin për Avokaturën Publike, përkatësisht me 

dispozitën e nenit 12 par. 2 në të cilën tani thirret paditësi, atëherë gjykata e shkallës së parë sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit drejtë ka vendosur ku kërkesëpadinë e paditësit e ka refuzuar të pa 

bazuar duke gjetur mbështetje pikërisht në dispozitën e nenit 12 par. 2 të Ligjit mbi Avokaturën 

Publike, në të cilën dispozitë në mënyrë eksplicite është paraparë se “zëvendës Avokatit Publik i cili 

nuk është riemëruar ka të drejtë të mbetet në punë në Avokaturën Publike dhe i takojnë të ardhurat 

personale për kohën deri në gjashtë muaj pas pushimit të funksionit”. Mirëpo, siç rezulton nga 

shkresat e kësaj lënde me asnjë provë mbështetëse, paditësi nuk e ka argumentuar faktin se i njëjti ka 

qenë i emëruar Zëvendës Avokat Publik Komunal. Ndërkaq, sa i përket vendimit për emërimin e 

tanishëm të zëvendës Avokatit Publik Komunal i cili mban numrin 01/011-4866 datë 11.09.2008, për 

Zëvendës Avokatit Publik të Komunës së Prizrenit me mandat katër vjeçar është emëruar V.T., jurist 

i diplomuar, ndërsa paditësi është refuzuar, meqë i njëjti sipas përgjegjës në informatë të Komunës së 

Prizrenit të datës 23.09.2008, nuk e ka pasur provimin e judikaturës, i cili ka qenë kusht kryesor për 

pozitën në të cilën ka konkuruar. Pretendimi i paditësit se e ka përfaqësuar Komunën e Prizrenit në 

cilësi të Zëvendës Avokatit Publik në situatën konkrete nuk qëndron, nga se në shkresat e lëndës nuk 

ekziston ndonjë provë bazike e cila e argumenton pretendimin e paditësit për një gjë të tillë. 

 

  Prandaj, konkludimin e gjykatës së shkallës së parë, lidhur me këtë çështje, e pranon edhe 

Gjykata e Apelit e Kosovës, ndërsa pretendimet ankimore u refuzuan si të pa baza. 

    

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

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 4071/2013 më dt.30.06.2016 

 

 

                                                                                        KRYETARI I KOLEGJIT-GJYKATËSI 

                                                                                                              Gëzim Llulluni 

 

 

 

         

    


