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                                                                                                                                   Ac.nr.894/16 

 

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

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Nora Bllaca-Dula dhe Zenel Leku, anëtar, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit B.M. nga Podujeva, rruga “...”, nr.20, tani me adresë rruga “...”, nr.., 

kundër të paditurës Komuna e Podujevës – Drejtoria Komunale e Arsimit DKA, të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson Faik Rama, për anulimin e konkursit, themelim të marrëdhënies së punës 

dhe kompensimin e të ardhurave, duke vendosur sipas ankesës së paditësit të paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Podujevë, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, C.nr.590/14 të datës 15.12.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 14.05.2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e paditësit B.M. nga Podujeva, rruga “...”, nr.., ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Podujevë, Departamenti i Përgjithshëm- 

Divizioni Civil, C.nr.590/14 i datës 15.12.2016, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.590/14 të datës 15.12.2016, në pjesën e 

parë të dispozitivit, e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit B.M., lagja  .. në Prishtinë 

kundër të paditurës Komuna e Podujevës– Drejtoria Komunale e Arsimit DKA, me të cilën ka 

kërkuar që të anulohet konkursi i të paditurës për vitin shkollor 2014/2015 për pranimin e 4 

inxhinierëve të komunikacionit, në shkollën e mesme të lartë – SHML “F. S. Noli” në Podujevë 

dhe të caktohet si mësimdhënës i inxhinierisë së komunikacionit pranë kësaj shkolle prej dt. 

01.09.2014 sipas konkursit të shpallur të dt. 23.07.2014, me numër 05-399 si dhe të obligohet e 
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paditura t’ia paguaj pagën mujore për periudhën 01.09.2014 deri në vendimin e formës së prerë 

sipas padisë, gjegjësisht shumën totale të pagave për këtë periudhë prej 12,000.00 €uro si dhe 

kamatën ligjore deri në ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë.  

Në pjesën e dytë e ka obliguar paditësin që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën prej 60 €uro në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

Kundër këtij aktgjykimi paditësi në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke e atakuar të njëjtin për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

aktgjykimi i atakuar të ndryshohet dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësit ose që i njëjti të prishet 

dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

E paditura ka paraqitur përgjigje në ankesë me të cilën i ka kundërshtuar pretendimet ankimore të 

paditësit me propozim për Gjykatën e Apelit që ankesën e paditësit ta refuzojë si të pabazuar ndërsa 

aktgjykimin e atakuar ta vërtetoj.  

 

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 paditësit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 03.11.2014, në gjykatën e shkallës së parë, ka 

paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Podujevës– Drejtoria Komunale e Arsimit DKA, me 

të cilën ka kërkuar që të anulohet konkursi i të paditurës për vitin shkollor 2014/2015 për pranimin 

e 4 inxhinierëve të komunikacionit, në shkollën e mesme të lartë – SHML “F. S. Noli” në Podujevë 

dhe të caktohet si mësimdhënës i inxhinierisë së komunikacionit pranë kësaj shkolle me të gjitha 

të drejtat nga marrëdhënia e punës, me arsye sikurse në padi . 

 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditësit, ka caktuar shqyrtimin kryesor, 

ka administruar provat e propozuara nga palët ndërgjyqëse dhe pas vlerësimit të tyre, ka nxjerrë 

aktgjykimin e ankimuar C.nr.590/14 i datës 15.12.2016, me të cilin e ka refuzuar si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit. Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se nga të gjitha provat e 

administruara u vërtetua se konkursi i hapur dhe pranimi i kandidatëve në konkursin e pretenduar 

nga paditësi si në padi është bërë në harmoni dhe konform dispozitave të Ligjit për Arsimin 

Parauniversitar, Ligjin e Punës 03/L-212 dhe Udhëzimin Administrativ nr. 17/2009 të dt. 

28.08.2009, ngase e paditura ka hapur konkurs konform dispozitës së nenit 35.1 të Ligjit për 

Arsimin Parauniversitar dhe se vlerësimi dhe zgjedhja e kandidatëve, publikimi i rezultateve të 

konkursit  e poashtu edhe përbërja e komisionit kanë qenë në pajtim me dispozitat ligjore dhe 

Udhëzimin Administratriv të MASHT nr.17/2009. Gjithashtu edhe sa i përket kërkesës për caktim 

në vendin e punës dhe kompensimin e të ardhurave kjo nuk i takon pasi që paditësi nuk ka pas të 

themeluar  marrëdhënie pune tek e paditura, më decidivisht si në aktgjykimin e ankimuar. 



Gjykata e Apelit e aprovon në tërësi vlerësimin juridik të gjykatës të 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 

nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, të pretenduara 

dhe as në shkeljet nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së dhe rrjedhimisht nuk ka 

aplikim të gabuar të drejtës materiale për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare në bazë të 

nenit 194 të LPK-së.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së, pasi që dispozitivi i aktgjykimit është në përputhje të plotë 

me arsyet e aktgjykimit. Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit ka dhënë arsye të 

mjaftueshme për të gjitha faktet vendimtare në këtë çështje kontestuese, të cilat i ka kualifikuar në 

mënyrë të drejtë në përputhje me normat materialo-juridike, nga ku ka nxjerrë përfundimin e drejtë 

dhe të ligjshëm se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. Përveç arsyeve për faktet vendimtare 

dhe për provat e administruara gjykata në arsyetim të aktgjykimit të atakuar me saktësi ka treguar 

edhe dispozitat e të drejtës materiale të cilat i ka zbatuar në këtë çështje kontestuese duke dhënë 

edhe arsyet se si normat materialo-juridike janë zbatuar në raport me faktet e provuara të çështjes. 

Nuk qëndrojnë pretendimet për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë, 

pasi që të gjitha faktet e çështjes janë provuar me provat që ka administruar gjykata sipas 

propozimeve të palëve, duke dhënë arsye për çdo fakt të provuar, e rrjedhimisht duke  zbatuar në 

mënyrë të drejtë të drejtën materiale.  

Në procedurën gjyqësore gjykata e shkallës së parë ka administruar prova për vërtetimin e fakteve 

vendimtare të çështjes dhe ka dhënë arsye të mjaftueshme duke treguar me saktësi edhe dispozitat 

e të drejtës materiale të cilat i ka zbatuar në raport me faktet e provuara të çështjes sa i përket 

përbërjes së komisionit intervistues të të paditurës dhe gjithashtu ka dhënë arsye të mjaftueshme 

lidhur me të gjitha pretendimet e palës paditëse sa i përket kulifikimit të kandidatëve, përvojës së 

punës, mënyrën e vlerësimit, për çka edhe Gjykata e Apelit vlerëson se vlerësimi nga ana e 

komisionit të punëdhënësit ka qenë i bazuar në të gjitha këto kritere, e rrjedhimisht është edhe 

vlerësim i ligjshëm. Pra me rastin e vlerësimit të kandidatëve, punëdhënësi ka zbatuar në tërësi 

dispozitat për procedurën e pranimit të kandidatëve për pozitat përkatëse, megjithatë është 

vlerësim edhe i gjykatës së shkallës së dytë se nga provat e administruara, paditësi nuk ka arritur 

të provojë të kundërtën e vlerësimeve të dhëna nga ana e komisionit të punëdhënësit.  

Në lidhje me pretendimet për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, Gjykata e Apelit vlerëson 

se pretendimet e ankuesit nuk qëndrojnë, pasi që gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes 

meritore të çështjes ka dhënë arsyetimin e saj se përbërja e komisionit intervistues të të paditurës 

ka qenë në pajtim me dispozitën e nenit 3 të Udhëzimit Administrativ të MASHT me të cilën është 

paraparë që “Në çdo komunë do të themelohet komisioni për zgjedhjen e personelit arsimor. 

Komisioni përbëhet nga : dy përfaqësues të Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe drejtori i shkollës” 

përkatëse, siç në rastin konkret ka qenë përbërja e komisionit intervisues të të paditurës e poashtu 

vlerësimi i këtij komisioni ka qenë vlerësim tërësisht i ligjshëm dhe në pajtim me kriteret për 

vlerësimin e kandidatëve për pranimin në pozitën përkatëse.  

 

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

mirëpo të njëjtat pretendime 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 nenin 194 dhe 195 paragrafi 1 pika (d) të LPK-së, 

u vendos si në dispozitivi të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.894/2016, me datë 14.05.2020. 

 

 

                          Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                                               Halide Reka d.v 

 


